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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 
 
 
O c odné  eno : COBAK, s.r.o. 
 
Sídlo spoločnosti Gottwaldova 49, 99106 Želovce 
 
Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
oddiel s. r. o., vložka  . 20963/S 
 
Deň zápisu do OR : 14.10.2011 
 
 ČO :  46401636 
 
D Č DP  :  2023355136 
 
 Č DP : SK2023355136 
 
Výška vkladu:  5000 eur 
 
 
COBAK, s. r. o. je  spolo nosť založená jedným spolo níkom,  ktorým je Ondrej Gömöry, 
Agátová 563/12, 992 01 Modrý Kameň. Spolo ník je zároveň aj konateľom spolo nosti a 
koná v mene spolo nosti samostatne a to tak, že k písanému alebo tla enému obchodnému 
menu spolo nosti pripoja svoj vlastnoru ný podpis. Spolo nosť vznikla zakladateľskou 
listinou zo dňa 14.10.2011. 
 
 

2. Vedenie spoločnosti 
 

Ondrej Gömöry – konateľ spolo nosti 
 
 
 

3. Majetková účasť  
 
Základné imanie spolo nosti je vložené z peňažného vkladu spolo níka Ondrej Gömöry 
Vklad: 5000 EUR 
 
 

4. Štatutárny orgán spoločnosti 
 
Štatutárnym orgánom spolo nosti je konateľ, ktorý koná v mene spolo nosti samostatne a to 
podľa ustanovenia § 13 a 133 a nasl. Obchodného zákonníka. Konateľ svojím podpisom k 
obchodnému menu spolo nosti pripojí svoj podpis. Konateľ vykonáva svoju funkciu 
bezodplatne. 
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5. Pred et činnosti 
 

Bariak, s. r. o. vykonáva najmä: 
 

- výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov   

- kúpa tovaru na ú ely jeho predaja kone nému 
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  

  

- sprostredkovateľská  innosť v oblasti obchodu     

- sprostredkovateľská  innosť v oblasti služieb     

- sprostredkovateľská  innosť v oblasti výroby     

- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s 
celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného 
vozidla  

   

- sťahovacie služby  

- poskytovanie služieb rýchleho ob erstvenia v spojení s 
predajom na priamu konzumáciu  

   

- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných 
než základných služieb spojených s prenájmom  

 

- prenájom hnuteľných vecí     

- administratívne služby     

-  innosť podnikateľských, organiza ných a 
ekonomických poradcov  

   

- reklamné a marketingové služby 

 
 
 
 
Hlavným cieľom sociálneho podniku je v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) zákona  . 
112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dosahovanie merateľného pozitívneho 
sociálneho vplyvu v oblasti poskytovania služieb. Všetky  innosti spolo nosti COBAK,  s. r. o., 
ako aj budovanie nových obchodných vzťahov nám poskytujú príležitosť a kapitál pre 
rozvíjanie pracovného kolektívu a tým možnosť zabezpe iť prácu znevýhodneným ob anom 
z nášho regiónu,  o považujeme za cieľ fungovania našej spolo nosti. 
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6. Ko entár k výsledko  činnosti 
 
 
Spolo nosť COBAK, s.r.o. bola pred transformáciou na registrovaný sociálny podnik 
fungujúcim podnikom. Portfólio podnikania je maloobchodný predaj v predajni potravín 
a výroba a následný veľkoobchodný predaj cukrárskych produktov. 
  
Svoju sociálnu  innosť za ala reálne vykonávať pridelením štatútu RSP dňa 28.10.2020.  
Spolo nosť COBAK, s. r. o. dosahovala pozitívny sociálny vplyv, meraním percenta 
zamestnaných znevýhodnených osôb,  o tvorilo 47 % znevýhodnených osôb z celkového 
po tu zamestnancov registrovaného sociálneho podniku. 
 
Poradný výbor sa zišiel dňa 08.01.2021 o 9:00 hod., kde sme prerokovali dosiahnuté ciele za 
rok 2020 a budúce ekonomické ciele v ďalšom nasledujúcom roku 2021. Rok 2020 bol 
pozna ený koronakrízou , no napriek tomu sa podarilo zvýšiť po et zamestnancov 
k 01.01.2021 oproti predchádzajúcemu roku z pôvodných 17 na 19 osôb vrátane konateľov.  
Z tohto po tu patria deviati zamestnanci k znevýhodneným,  o predstavuje 47 % z celkového 
po tu zamestnancov. Okrem mierneho nárastu po tu zamestnancov sa spolo nosti darilo aj 
v dosahovaní ekonomických cieľov a celkové výnosy z hospodárskej  innosti navýšila 
približne o 5% na 494480 Eur.   
Rast dosiahla spolo nosť v oboch oblastiach podnikania, aj keď hlavne cukrárska výroba bola 
veľmi ovplyvnená koronakrízou a preto aj jej tržby rástli pomalšie, ako sme predpokladali.  
Našimi hlavnými odberateľmi sú COOP Jednota Krupina, COOP Jednota Revúca, Milk-agro, 
Labaš...  
 
 
 
 
 

7. Z rnutie výsledkov  ospodárenia spoločnosti  
 
 

PREVÁDZKA VÝNOSY 

 CUKRÁSKA VÝROBA 273 353,00 

POTRAVINY 133 183,16 

SPOLU 406 536,16 

 
 
Sociálny podnik vytvoril pracovné pozície pre zdravotne znevýhodnených ob anov, ktorý sa 
zapájali do tvorby ekonomickej  innosti podniku v prevádzkach v predajni, ako aj 
v cukrárskej výrobe. 
 
Ú tovná jednotka bude nepretržite pokra ovať vo svojej  innosti. 
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8. Ekono ické ukazovatele 
 

TEXT Stav k 
31.12.2020 

Stav k 
31.12.2019 

Rozdiel 

Neobežný majetok 136509 221168 -84659 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 136509 221168 -84659 

Finan ný majetok 0 0 0 

Obežný majetok 126376 44840 81536 

Zásoby 32236 17559 14677 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 48488 16755 31733 

Krátkodobý finan ný majetok 0 0 0 

Finan né ú ty 45652 10526 35126 

Časové rozlíšenie 0 0 0 

SPOLU MAJETOK 262885 266008 -3123 

Vlastné imanie 11067 9363 1704 

ZI 5000 5000 0 

Ostatné kapitálové fondy 0 0 0 

Zákonné rezervné fondy 0 0 0 

Ostatné fondy zo zisku 0 0 0 

Výsledok hosp. z min.rokov 4363 8459 8977 

Výsledok hosp.za ú t.obdobie 1704 -4096 9093 

Záväzky 251818 256645 -4827 

Dlhodobé záväzky 0 0 0 

Krátkodobé záväzky 107410 172710 -65300 

Krátkodobé rezervy 0 0 0 

Bežné bankové úvery 144408 83935 60473 

Časové rozlíšenie 0 0 0 

SPOLU VL. MAN E A ZÁV. 262885 266008 -3123 
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Výkaz ziskov a strát – Úč POD 2 – 01 

 

Text 2020 2019 rozdiel 

Výnosy z  ospodárskej činnosti 494487 471439 23048 

Tržby z predaja tovaru 133226 109821 23405 

Tržby z predaja vlastných výrobkov 270408 247446 22962 

Tržby z predaja služieb 737 610 127 

Zmena stavu vnútroorganiza ných zásob 0 0 0 

Aktivácia 0 0 0 

Tržby z predaja dlhodobého majetku  0 0 0 

Ostatné výnosy z hospodárskej  innosti 90116 113562 -23446 

Náklady na  ospodársku činnosť 492330 475535 16795 

Náklady na obstaranie tovaru 181409 153562 27847 

Spotreba materiálu, energie a ost. 
dodávok 

51615 59440 -7825 

Opravné položky k zásobám 0 0 0 

Služby 17791 25113 -7322 

Osobné náklady 140198 136103 4095 

Dane a poplatky 0 0 0 

Odpisy  DNM a DHM 101317 101317 0 

Zostatková cena predaného DHM 0 0 0 

Opravné položky k pohľadávkam 0 0 0 

Ostatné náklady na hospodársku  innosť 0 0 0 

Výsledok hospodárenia z HČ 2157 -4096 1939 

Pridaná  odnota 153556 119762 33794 

Finan né výnosy    

Finan né náklady    

Výsledok hospodárenia z finančnej čin. 0 0 0 

Výsledok  ospodárenia pred zdanení  2157 -4096 1939 

Daň z príjmov 453 0 453 

VÝSLEDOK  OSPODÁREN A ZA ÚO 1704 -4096 2392 
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9. Pre ľad za estnancov spoločnosti 
 
 

Pozícia Počet osô  

Obchodný riaditeľ 1 

Výkonný riaditeľ 1 

Administratívny pracovník 1 

Vedúca obchodnej prevádzky 1 

Vedúca výroby 1 

Obchodný zástupca 1 

Predava ka zmiešaného tovaru  2 

Údržbár 1 

Ú tovní ka 1 

Šofér 1 

Pracovník vo výrobe 8 

 
Z toho máme 9 znevýhodnených zamestnancov. 
 
 
 
 

10. Predpokladaný vývoj spoločnosti 
 
 
Sociálny podnik COBAK, s. r. o. neustále napreduje a snažíme sa vybudovať stabilný podnik, 
ktorý zabezpe í prácu aj ľuďom so znevýhodnením. Nosným cieľom spolo nosti pre rok 2021 
bude zvýšenie produkcie a rozbehnutie novej  innosti (ambulantný predaj vlastných 
produktov). Ďalším cieľom je zníženie zadĺženosti a tým pádom aj vä šia finan ná stabilita. 
V rámci sociálnych cieľov chce naša spolo nosť vytvoriť v roku 2021 minimálne 4 ďalšie 
pracovné miesta a rozšíriť  tak po et zamestnancov na 23. Našim sú asným, ale aj budúcim 
zamestnancom budeme chcieť vytvoriť vhodné pracovné podmienky, ako aj navýšiť mzdy 
oproti roku 2020 vyšším tempom, ako je trend v celonárodnom hospodárstve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


