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1. Identifikačné údaje spoločnosti :   

Obchodné meno:   Budimírske služby s.r.o. integračný podnik 

Sídlo :     Budimír 19, 044 43 Budimír 

IČO :     51 682 826 

Právna forma :    spoločnosť s ručením obmedzením 

Registrácia spoločnosti :  zapísaná v obchodnom registri okresného súdu KE  I.  

     Vložka 43749/V 

Deň zápisu :    20.04.2018 

Vklad :     5.000,00 eur 

 

Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik je obchodná spoločnosť založená 

Zakladateľskou listinou zo dňa        20.04.2018. 

 

2. Vedenie spoločnosti : 

Spoločníci :   Obec Budimír, Budimír19, 044 43 Budimír 

Štatutárny orgán :  Mgr. Vojtech Staňo, konateľ 

Dozorná rada :   MUDr. Marta Bavoľárová – zástupkyňa starostu obce 

    Ing. Hovancová Agáta - poslankyňa  

    Ing. Szamosi Jozef  - poslanec 

      

       

3. Majetková účasť : 

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je 

Obec Budimír   vo výške 5 000,00 eur.  

 

4. Štatutárne orgány spoločnosti : 

Valné  zhromaždenie : 

Valné zhromaždenie. ( ďalej VZ) je najvyšším orgánom spoločnosti, ktorý rozhoduje 

o všetkých základných otázkach spoločnosti. VZ tvoria poslanci obecného zastupiteľstva 

a členovia Poradného  výboru. .  

Riadne konanie VZ musí byť zvolané najmenej raz za kalendárny rok a konateľ je povinný 

zvolávať VZ vtedy, keď je potrebné, v súlade so zakladateľskou listinou a v súlade 

s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

VZ a  sa uznieslo uznesením č. 1/2020  zo dňa 11.02.2020,  že berie na vedomie zmenu                    

v spoločnosti Budimírske služby s.r.o. registrovaný sociálny podnik, na základe schválenia 

Ministerstvom Práce sociálnych vecí a rodiny SR  v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 

o sociálnej ekonomike a o zmene a doplnení zmien zákona, priznanie štatútu registrované 

sociálneho podniku – druh podniku - integračný podnik. 
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Poradný výbor: 

PV zasadá minimálne raz za štvrťrok a členovia  poradného výboru sú volení.  Z volieb zo dňa 

27. 09. 2019   jeho  členmi sú : 

Zainteresované osoby:  

Šamudovský Imrich -  majster stavebnej výroby 

   

Nezainteresované osoby:  

             

             Beluš Matúš – poslanec 

Ačaiová Marcela – ekonóm obce 

Mgr. Staňo Vojtech – konateľ 

 

Okrem určených stretnutí sa poradný výbor stretáva takmer raz týždenne,  kde si stanovuje 

harmonogram práce, nákupy, objednávky a všetko potrebné na fungovanie  spoločnosti.   

   

 

Konateľ : 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne, a to 

tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 

Konateľ vykonáva svoju funkciu bezodplatne. Konateľom spoločnosti je Mgr. Vojtech Staňo, 

starosta obce Budimír.  

 

 

Dozorná rada : 

Dozorná rada dohliada na činnosť konateľa, nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných 

dokladov, preskúmava účtovné závierky, podáva správy VZ. Členov dozornej rady volí VZ. 

Dozorná rada musí mať najmenej troch členov.  

Dozorná rada:  MUDr. Bavoľárová Marta  - zástupkyňa starostu 

  Ing.       Hovancová Agáta  - poslankyňa a ekonomická komisia 

  Ing.  Szamosi Jozef  - poslanec a ekonomická komisia 

  Mgr. Vojtech Staňo     - predseda    

  

 

 

 

5. Predmet činnosti :  

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

3. Prípravné práce k realizácií stavby 

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov 

5. Čistiace a upratovacie služby 

6. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí  

8. Prenájom hnuteľných vecí 
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9. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

10. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 

11. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

12. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov 

 

 

6. Výsledky činnosti : 

Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik v roku 2020 dosiahol  nasledovné 

výsledky svojej činnosti: 

 Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice Kostoľany nad Hornádom 

 Rekonštrukcia strechy rodinného domu v Trebejove 

 Modernizácia hasičskej zbrojnice Budimír 

 Rekonštrukcia historického vodného mlyna v obci Kostoľany nad Hornádom 

 Rekonštrukcia interiéru sály KD Budimír  

 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Bunetice 

 Rekonštrukcia Amfiteátra II. Etapa 

 Rekonštrukcia interiéru kaštieľa Florián v Budimíri 

 

Spoločnosť realizovala 8 stavieb menšieho alebo väčšieho charakteru. Zároveň sa spoločnosti 

podarilo získať regionálny príspevok z Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu vo výške 116 000 €, prostredníctvom ktorej bol rozšírený vozidlový 

park spoločnosti. Okrem vozidiel boli zakúpené aj stavebné stroje, čo v konečnom dôsledku 

umožnilo uchádzať sa o viac zákaziek, pri ktorých sa vyžadovala súčinnosť špeciálnej stavebnej 

techniky.  

 

 

Pozitívny sociálny vplyv.  

 Spoločnosť Budimírske služby s.r.o. registrovaný sociálny podnik dosahovala pozitívny 

sociálny vplyv meraním percenta zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb, čo 

v našom prípade tvorilo   100 %  z celkového počtu zamestnancov: 16.  

Po zapracovaní v našej spoločnosti si určití bývalí zamestnanci našli pracovné miesto v inej firme. 

Pričom naša spoločnosť to nepreverovala u terajších zamestnávateľov. Obmena zamestnancov 

vzniká tak na strane zamestnávateľa ako aj na strane zamestnancov.   
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7. Ekonomické ukazovatele : 

Výnosy

Tržby z predaja služieb - stavebná činnosť 313 915

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 85 071

Dotácie z Úradu podpredsedu vlády SR 4 884

SPOLU : 403 870

Výnosy za rok 2020 dosiahli výšku  403 870 Eur.  Takmer 78 % celkových výnosov

tvoria výnosy zo stavebnej činnosti.

Náklady

Spotreba materiálu 104 556

Ostatné služby 94 832

Mzdové náklady 142 855

Zákonné sociálne poistenie 48 453

Zákonné sociálne náklady 14 768

Finančné náklady 636

Náklady na finančnú činnosť 2 374

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 757

Odpisy 8 717

SPOLU : 417 948

Náklady na rok 2020 dosiahli výšku 417 948 € .  Podstatnú časť, takmer 49,45 %

tvoria mzdové náklady zamestnancov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majetok  spoločnosti

Dlhodobý hmotný majetok 199 038

Krátkodobé pohľadávky 27 693

Pokladnica 84

Bankový účet 41 511

Zdroje  spoločnosti

Vlastné imanie 2 185

Základne imanie 5 000

VH za účtovné obdobie -14 078

Krátkodobé záväzky 18 961

Krátkodobé rezervy 1 967
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8. Predpokladaný vývoj spoločnosti : 

Spoločnosť sa v roku 2021 plánuje naďalej uchádzať o zákazky v rozsahu oprávnených 

činností, a tým si zabezpečovať finančné zázemie na podnikanie v nasledujúcom období. 

V obci v mieste sídla spoločnosti naďalej realizovať práce pre obec podľa uzavretej rámcovej 

zmluvy. V roku 2021 je naplánované dokončenie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v obci 

Kostoľany pri Hornáde, rekonštrukcie strechy RD v Trebejove a plánuje sa realizovať zákazky 

podľa objednávok pre fyzické osoby z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Zároveň sa 

spoločnosť plánuje aj naďalej uchádzať o zákazky v oblasti stavebníctva a prezentovať sa 

svojou kvalitne a odborne vykonanou prácou . 

 

 

Vývoj spoločnosti z personálneho hľadiska: 

Spoločnosti sa podarilo rozšíriť ekonomický úsek o 1 administratívnu pracovníčku z radov 

znevýhodnených osôb, čím sa taktiež napĺňa poslanie pozitívneho sociálneho vplyvu.  

Spoločnosť plánuje  počet zamestnancov zvýšiť na  počet  25  a vybrať s pomedzi  nich tých 

najefektívnejších pre činnosť spoločnosti a zároveň im naďalej zvyšovať kvalifikáciu 

dostupnými školeniami a kurzmi.   

 

9. Prílohy :  

 Účtovná závierka za rok 2020 

 Daňové priznanie PO za rok 2020 

Tieto prílohy sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva financií SR: 

www.registeruz.sk 

 

 

 

Spracoval  :   Mgr. Vojtech Staňo 

Schválil:   Mgr. Vojtech Staňo  

                          konateľ - Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik 

 

 

V Budimíre, dňa 28.6.2021 


