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A. Identifikačné údaje: 

 

Obchodné meno:            CONTI-eco s.r.o. 

         Sídlo:                                 Moravská 1633/15, Púchov 

         Prevádzka:                       Moravská 1633/15, Púchov 

         IČO:                                   44069782 

         DIČ:                                   2022583123 

         IČ DPH:                             SK202258123  

 
 
Zápis                                 4.4.2008, zapísaný do Okresného Registra na Okresného súdu v Trenčíne , 
                                          odd s.r.o.     vložka 20009/R 

Spoločnosť vyhlasuje, že v období za ktoré je zostavená účtovná závierka nezmenil adresu prevádzkarne, 
ktorá  je zapísaná v zákonnom ustanovenej evidencii. 

 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP):   integračný  

Dátum priznania štatútu:   24.3.2020, číslo osvedčenia 098/2020 RSP 

 
V zmysle základného dokumentu spoločnosti je  poradný výbor zapájaný do správy RSP  

 
 

Orgánmi spoločnosti sú : 
 

1) Konateľ spoločnosti – Ing. Jozef Buček , od vzniku RSP bez zmeny 

2) Valné zhromaždenie -   Ing. Jozef Buček, jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného 
zhromaždenia obchodnej spoločnosti, v zmysle ustanovenia §127 odst.1 Obchodného zákonníka 

3) Poradný výbor 
Predseda: Ľubica Kudlejová 
Člen:          Marianna Gabrišková 
Člen:          Eva Mošková 
 

CONTI-eco s.r.o. vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená,  nenastali  žiadne 
zmeny v zložení jeho orgánov 

 

CONTI-eco s.r.o. má  vypracovanú  internú smernicu  pre poradný výbor,  z 20.4.2020.  

Vzhľadom na to že, poradný výbor vznikal v období prvej vlny pandémie (riadilo sa ustanoveniami 
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020 
k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v 
čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 

115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 202)  bol menovaný na 
najbližšie 4 roky.  

CONTI-eco s.r.o. má vypracované 2 zápisy zo zasadnutia poradného výboru 

Zápis č. 1  z 22.6.2020 sa konal v priestoroch firmy CONTI-eco s.r.o. o 14.00  
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Hlavným bodom  bolo kreovanie poradného výboru v zmysle zápisnice z 20.4.2020. Ďalším bodom bolo 
riešenie výroby vzhľadom na ukončenie vlny pandémie COVID_19, a uvoľnení opatrení z toho 
vyplývajúcich. Po otvorení textilných predajní sa čiastočne zvýšil počet zákaziek na šitie avšak tento trend 
zďaleka nedosahoval obrat potrebný na straty vzniknuté počas pandémie v mesiacoch apríl, máj 2020. 

Zápis č. 2 z 16.9.2020 sa konal v priestoroch firmy CONTI-eco s.r.o.  o 14.00  

Hlavným bodom bolo zabezpečovanie dezinfekčných prostriedkov pre dielnu  k začínajúcej druhej vlne 
pandémie, zabezpečenie ochranných pomôcok (rúšok) pre zamestnancov, ochrany zamestnancov pred 
ďalšou vlnou pandémie v podmienkach krajčírskej dielne. Jednanie o usmernení zamestnancov v prípade 
pozitívneho testu na COVID-19.  

Ďalších bodoch sa jednalo o výrobe. Vzhľadom k možnosti znovu zatvorenia obchodných prevádzok, na 
ktoré nadväzuje naša hlavná činnosti výroba vrchného ošatenia pre firmy Pietro Filipi, Gschwandtner, 
MODEX.  Bol prerokovaný aj návrh na voľby poradného výrobu. Vzhľadom k rozvinutej pandémii COVID-
19 sa však voľby nekonali a poradný výbor pokračuje v zložení v akom bol menovaný,  

Tretie stretnutie v roku 2020 nebolo uskutočnené vzhľadom ,že koncom novembra a začiatkom 
decembra bola prevádzka uzatvorená RUVZ – vzhľadom na výskyt väčšieho množstva pozitívne 
testovaných pracovníkov na ochorenie COVID-19.  

Počet členov poradného výboru k 31.12.2020 sú 3 .  

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.2020 
1) Ľubica Kudlejová , majsterka , priamo zainteresovaný člen poradného výboru, zamestnanec , 

znevýhodnená osoba, predseda 
2) Marianna Gabrišková, krajčírka, priamo zainteresovaný člen  poradného výboru, zamestnanec, člen 
3) Eva Mošková, krajčírka, priamo zainteresovaný člen poradného výboru, zamestnanec, člen  

 
RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená nenastali žiadne zmeny v zložení 
jeho orgánov. 
 

CONTI-eco s.r.o. vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal vyhlásený 
konkurz na majetok, nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo 
nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku. CONTI-eco s.r.o. zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia 
účtovnej závierky nie je v reštrukturalizácii a  nie je v likvidácii. 

CONTI-eco s.r.o. vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul alebo  nezlúčil 
s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. CONTI-eco s.r.o. zároveň vyhlasuje, že 
v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa nerozdelil.  
 
 

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky 
 
Predmety činnosti  RSP 

 odevná výroba a oprava odevov 

 vykonávanie podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

 prenájom hnuteľných vecí 

 prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 
s prenájmov 

 prieskum trhu a verejnej mienky 

 vedenie účtovníctva 

 maloobchod a veľkoobchod 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

 sprostredkovateľská činnosť  v oblasti výroba 

 reklamné a marketingové služby  
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 uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

 podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

 výroba polotovarov z plastu 

 poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť, pranie, žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť 
o záhradu 

 vedenie domácnosti  -obstarávanie nákupov a iných náležitostí súvisiacich s chodom domácností 
RSP v období za ktoré zostavená účtovná závierka menil predmety činnosti  

Po zriadení integračného sociálneho podniku  spoločnosť pridala do svojej činnosti aj ďalšie živnosti a to: 

Zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Trenčíne, 29.7.2020 podľa § 8 ods.1. zákona č. 530/2003 o obchodnom registri 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol vykonaný zápis navrhovaných údajov.:  

 poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť, pranie, žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť o záhradu 
vedenie domácnosti   

- obstarávanie nákupov a iných náležitostí súvisiacich s chodom domácností. 
Touto prácou spoločnosť začala ponúkať služby s využívaním servisných  poukážok pre starších občanov  
mesta Púchov a okolia pri starostlivosti o dom a záhradu. 

 

Činnosť , ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu spoločnosti 
je v poskytovaní spoločensky prospešnej služby v oblasti služby na podporu regionálneho rozvoja 
a zamestnanosti. 

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu je zamestnať aspoň 30 % 
zdravotne znevýhodnených osôb.  

RSP v období za ktoré je zostavená účtovná závierka nezmenil merateľný pozitívny sociálny vplyv. 

 

Všeobecné údaje o spoločnosti 

Spoločnosť vznikla zápisom do Obchodného registra v Okresnom Súde v Trenčíne odd. s.r.o. vložka č.20009/R 
4.4.2008 . Vlastníkmi boli Ing. Jozef Buček a Mária Bučková. Dňa 23.6.2015 bolo vydané potvrdenie o vykonaní 
zápisu v Obchodnom registri na Okresnom súde v Trenčíne ,ktorý sa týka spoločnosti CONTI-eco s.r.o. odd so 
č.vložky 20009/R , ičo 44069782 o prevode obchodných  podielov na nadobúdateľa obchodného podielu  Ing. 
Jozefa Bučka. Od tohto roku existovala spoločnosť  pod vedením Ing. Bučeka ako jediného vlastníka 
spoločnosti CONTI-eco s.r.o. 

Spoločnosť sa zaoberá výhradne šitím vrchného ošatenia, pre firmy najmä Pietro Filipi Praha, Gschwandtner 
Nemecko, MODEX Žilina, do ich veľkoskladov odkiaľ výrobky putujú do maloobchodných predajní. Spoločnosť 
CONTI-eco s.r.o.  sa zapájala do programov ÚPSVaR PB ako zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných 50+, 
matiek po MD, zamestnávaním pracovníkov do 29 rokov a iné.  Umožňovala prácu aj zdravotne 
znevýhodneným občanom, zamestnaním v chránených dielňach. V tejto  filozofii  pokračuje a chránené dielne 
pretransformoval do registrovaného sociálneho podniku -  integračného .   Spoločnosť CONTI-eco s.r.o. sídli 
v prenajatých priestoroch. Prenajaté priestory spočívajú v dielni, šatni, skladu, wc a kancelárii.  
 
Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu 

V zmysle článku VII. I., VII. II., VII.  III. Zakladateľskej listiny RSP v platnom znení má RSP pozitívny sociálny 
vplyv dosahovať predovšetkým zamestnávaním zdravotne postihnutých osôb, znevýhodnených osôb, 
zraniteľných osôb, pričom práve osvojenie pracovných návykov takýchto osôb, vytvorenie pracovného 
kolektívu a celkovo začlenenie takýchto osôb do pracovnej činnosti, a tým aj do spoločenského života , 
bude mať pozitívny sociálny vplyv na tieto osoby. 

Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti  je percento zamestnaných znevýhodnených 
osôb alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov spoločnosti  v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 112/201/ Z.z. 
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CONTI-eco s.r.o. v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil  hlavný cieľ, ktorým je 
dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV), v oblasti služby na podporu regionálneho 
rozvoja a zamestnanosti . 

CONTI-eco s.r.o, ako integračný podnik splnil cieľ zamestnávať viac ako 30%  znevýhodnených  osôb.  
Spoločnosť zamestnáva v priemere  41,5 % znevýhodnených osôb, čim splnil na viac ako 100 % svoj hlavný 
cieľ v oblasti služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.  Zároveň zvýšil a udržal pracovné 
miesta aj počas pandémie COVID-19 v roku 2020. 
  

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb  
   

1 - 12 mesiac 
počet znevýhodnených osôb 
alebo zraniteľných osôb 

% zamestnaných znevýhodnených 
osôb a/alebo zraniteľných osôb 
z celkového počtu zamestnancov 
v TPP 

merateľný PSV splnený / nesplnený 

1 4   

2 11 37,93   splnený 

3 11 37,93  splnený 

4 12 40,00 splnený 

5 12 40,00  splnený 

6 15 40,54 splnený 

7 15 40,54 splnený 

8 14 40,00  splnený 

9 15 41,66  splnený 

10 16 43,24  splnený 

11 16 44,44  splnený 

12 16 44,44 splnený 

      
 
Záver:  
RSP  ako integračný podnik splnil  na 100 % merateľný PSV v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka.    

 
 
 
Organizačná štruktúra  

Odo dňa svojho vzniku RSP zamestnáva celkovo 36 zamestnancov rozdelených do nižšie uvedených 
pracovných pozícii. 

RSP pri svojej činnosti , pokiaľ ide o výber zamestnancov aktívne spolupracuje s ÚPSVaR  Púchov a Považská 
Bystrica.  
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA: 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konateľ  

Ing. Jozef Buček   

Administratívny pracovník   

Viera Čvapková 
  Ing. Marianna Mišúnová 

Edita Valentovičová 

Majsterka  

Ľubica Kudlejová 
Údržba 

Eduard Blažek 

      Ján Krištof  

28 zamestnancov 

k 31.12.2020   

Predáčka 

 

Katarína Porubská 

 

 

Poradný výbor 
 

Ľubica Kudlejová 
Marianna Gabrišková 

Eva Mošková 
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Vývoj zamestnanosti prebiehal podľa priloženej tabuľky 
 

Mesiac Celkový počet 
zamestnancov 

Znevýhodnených, 
uznaných ID 

Znevýhodnených dlhodobo zdravotne postihnutých 

Január 7 4  

Február 29 8 3 

Marec 29 8 3 

Apríl 30 8 4 

Máj 30 8 4 

Jún 37 8 7 

Júl 37 8 7 

August 35 8 6 

September 36 9 6 

Október 37 10 6 

November 36 10 6 

December 36 10 6 

 
 

c)   Účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov  

 počet zamestnancov účtovnej jednotky  
1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia:   31,5 
2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 36 

-  z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej 
pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú 
v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca: 1 

RSP plnil podmienku v zmysle §6 ods.1, písm h) zákona o SE o minimálnom počte zamestnancov a ich 
úväzkoch. 

 

   d) CONTI-eco s.r.o. nie je ručiacim spoločníkom žiadnej inej spoločnosti. 

 

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky Účtovná závierka RSP k 31. decembru 2020 je  
     zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  
    (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. 

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a 
účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže 
poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli 
potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov. 

 
  f) Dňa 23.6.2020 bola schválená účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie  
      príslušným orgánom účtovej jednotky 
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Za obdobie za ktoré je účtovná závierka spracovaná sa vyskytli opatrenia, ktoré bránili rozvoju spoločnosti 
CONTI-eco s.r.o. v rozsahu ,ktorý bol v pláne. V prvom rade je to uzatvorenie prevádzok (našich 
objednávateľov) z dôvodu celosvetovej pandémie COVID -19, ktoré boli uzatvorené od 16.3.2020, bol 
vyhlásený núdzový stav vládou SR,  ktorý trval do 14.6.2020. RÚVZ  boli týždenne prijímané opatrenia a 
uznesenia platné pre celú Slovenskú republiku v obmedzení cestovania  na zníženie mobility občanov, 
reps. uzatvorenie prevádzok, obmedzenia pri cestovaní za prácou. V tomto období spoločnosť pocítila 
znížený záujem odberateľov o naše služby. Pripojili sme sa k mnohým textilným  firmám a šili sme 
ochranné rúška. Počas roku 2020 spoločnosť pracovala v neštandardných podmienkach, keď bola 
k dispozícii a odberateľom aj na šitie nízkych počtov objednávok. Pred vyhlásením druhej vlny pandémie 
spoločnosť vyvinula spoločnosť úsilie, k rozbehnutiu činnosti na pomoc starším a nevládnym obyvateľom 
mesta pri údržbe okolo rodinných domov.  Z touto činnosťou sme začali v mesiaci september a október 
keď sme prijali pracovníkov na túto činnosť  a rozbehli jednania o nákupe servisných poukážok. Kde sme 
narazili na problém predaja servisných poukážok vzhľadom k tomu, že mesto Púchov nemá možnosť tieto 
poukážky predávať občanom . ÚPSVaR  v Púchove je  detašované pracovisko bez ekonomického 
oddelenia a pokladne. Po doriešení tohto problému sa vyskytol ďalší. V septembri vzrástol počet ochorení 
na COVID-19 a v októbri vláda SR a RÚVZ pristúpili k radikálnym  opatreniam, ako sú núdzový stav, 
testovanie pracovníkov, obmedzenie cestovania , ktoré obmedzili práce na údržbu rodinných domov. Tým 
vznikol aj nezáujem a strach občanov prizvať si do domácnosti firmy na údržbu domu. Napriek tomu sa 
firma CONTI-eco s.r.o. popasovala s touto úlohou a začala s poskytovaním tejto služby a využívaním 
servisných poukážok. Počas roka udržala firma štandardný počet zamestnancov k svojej hlavnej činnosti . 
K udržaniu   zamestnanosti   prispeli aj opatrenia vlády SR poskytnutím pomoci „pomáhame ľuďom“. 

 

 
 

B. Ďalšie informácie o: 

a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach, 

V zmysle ust. § 14 zákona o sociálnej ekonomike:  
1. RSP účtuje v zmysle §14 ods 1. Zákona o SE v sústave podvojného účtovníctva, pričom účtovným obdobím 
je kalendárny rok 2020. 
2. RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 ods 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť prostredníctvom 
tvorby analytických účtov. 
3. RSP je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom, ak: 
 a) príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka 
zostavená, presiahne 200 000 eur, 
b) všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur.  
 
Z účtovnej závierky vyplýva, že spoločnosť  CONTI-eco s.r.o. mala príjem verejných prostriedkov v danom 
účtovnom období r. 2020   sú v sume   93 534,82 eur. 
Všetky príjmy za rok 2020 sú v sume  346 306,95 eur. 
RSP CONTI-eco s.r.o. nie je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu  v zmysle § 14 ods. 3 zákona o SE 
overenú štatutárnym auditorom, vzhľadom k tomu, že nespĺňa podmienky bodu 3 a., a b. 

 

b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy 

RSP  z verejných príjmov a dotácii nenakúpil  žiadny majetok . 
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c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy, 

RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil*  100%-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal 
používať na dosiahnutie hlavného cieľa. 

RSP v roku 2020 dosiahol stratu . 

RSP vyhlasuje, že počas obdobia za ktoré je účtovná závierka nemal nedoplatky poistného na povinné zdravotné 
poistenie , poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové poistenie a na dani , 
ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad. 

Zhodnotenie výsledkov hospodárenie spoločnosti 

Ukazovateľ Merná jednotka   

Výnosy spoločnosti  Eur 346306,95  

Náklady spoločnosti Eur 442803,88  

 

d) výnosoch, 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka využil  servisné poukážky 

Conti-eco s.r.o dal podnet na zápis   do OR Okresného súdu v Trenčíne a ten mu  dňa 28.7.2020 vyhovel a zapísal tieto nové 
činnosti RSP: 

 poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť, pranie, žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť o záhradu 

 vedenie domácnosti  -obstarávanie nákupov a iných náležitostí súvisiacich s chodom domácností 

   
Týmito činnosťami spoločnosť CONTI-eco s.r.o. chce nie len zamestnávaním zraniteľných osôb ale aj 
pomocou starším občanom pôsobiť v oblasti sociálnej ekonomiky. Napriek ťažkostiam spôsobených 
pandémiou ochorenia na COVID-19, obmedzeniami stanovených vládou SR a RUVZ,  sme v druhom 
polroku 2020 rozbehli kapaň na využívanie servisných poukážok a pomoci občanom s drobnými 
prácami pri údržbe domov. 

            To sme zúročili v IV. Q . 2020 kedy sa nám podarilo takto pomôcť cca 11 osamelým občanom.  

 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil* zníženú sadzbu DPH (10%) 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil* výhody pri verejnom obstarávaní 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal* verejné prostriedky (ak nešlo  o 
plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady alebo 
na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo 
podmienečne vratného finančného príspevku. 

výnosy 

Z predaj služieb – šitie 171 674,44 

Z predaja - tovar      4 947,00 

Z predaj služieb – servisné poukážky         488,38 

Príspevok z ÚP pre RSP    93 534,82 

Prispevky ÚP z opatrenia „pomáhame ľudom“    73 037,94 

Príspevok ÚP pre chránené dielne      2 457,63 

Ostatné - nájom         166,68 
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e) nákladoch, 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil  obmedzenia v zmysle § 24 odsek 2 
zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v 
kalendárnom roku nepresiahli: 

1)  5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov  RSP a zároveň 
2)  3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 

predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom  
3)  suma najvyššej mzdy neprekročila* 5-násobok sumy najnižšej mzdy 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nepresiahol* obvyklú cenu na trhu iných ako 
mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase  plnenia alebo 
spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia). 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, vyplácal  mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa 
zaviazal pri  poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g zákona 
č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.) 

Náklady: 

Materiál     8 551,42 

Energie, voda     5 021,94 

Cestovné náklady     1 058,90 

Mzdové náklady 261 924,85 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie   88 416,52 

Odpisy     7 064,96 

poistenie         812,33 

Úver, poplatky banke,       2 791,68 

Dane cestná, nehnuteľnosti,      1 018,72 

Ostatné (údržba, .....   66 142,56 

 

Najväčšiu časť nákladov tvoria náklady na mzdy, zákonné  sociálne a zdravotné poistenie.  

f) RSP vyhlasuje, že nevyužil  úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.  Počas obdobia za 
ktorú je zostavená účtovná závierka sme daň za motorové vozidlá, daň za majetok a dane zo závislej činnosti platili 
včas a DU nedlhujeme žiadnu čiastku 

 

g) údajoch na podsúvahových účtoch, 

V rámci podsúvahových účtoch evidujeme pohľadávku voči zamestnancom mzdy za december v sume 23768,88 a 
povinné zákonne sociálne a zdravotné poistenie za december  9870,47eur.  

Záväzky voči Tatra banke a.s. vyplývajúce z poskytnutých úverov : 

Prvý úver z roku 2018 v sume 50 000 eur, splátky istiny k 31.12.2020 v sume 26 082. Druhý úver z roku 2020 
(poskytnutý v rámci štátnej pomoci na podporu likvidity EŠIF – SIH ) 54 000 , splátky istiny k 31.12.2020 v sume 
50250 eur. 

 

h) spriaznených osobách, 

RSP odoberal  v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá nie je 
registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na odoberanie tovarov a služieb od 
závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle §24 odsek 5, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE. 

RSP dodával v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je 
právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na 
dodávanie tovarov a služieb závislej osoby, ktorá je právnickou osobou a nie je RSP v zmysle §24 odsek 6, písmeno 
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a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE. 

RSP  neodoberal* v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je 
fyzickou osobou.  

RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, vzal * úver alebo pôžičku od závislej osoby.  RSP  si vzal 
pôžičku od závislej osoby, úrok z tejto pôžičky  nepresahuje* základnú úrokovú sadzbu podľa osobitného predpisu. 

 

i) V období medzi dňom ku ktorému je účtovná závierka zostavená a dňom jej zostavenia nenastali žiadne podstatné 
zmeny  

 

j) prehľade zmien vlastného imania, 
 

 1.1.2020 3131.12.2020 

základné imanie v OR 6 640 6 640 

Základné imanie nezapísané v OR 123 608 161 524 

Zákonný rezervný fond  1 880 

Ostatné kapitálové fondy 50 000 83 700 

Nerozdelený zisk/ strata minulých rokov 6307,85 -96 497 

 

k) prehľade peňažných tokov. 

RSP bol financovaný z dvoch úverov 

1.úver si spoločnosť vzala r. 2018 v sume 50 000 eur, stav nesplatenej  istiny k 31.12.2020 je 26082 

2. úver si spoločnosť vzala v r. 2020 v sume 54 000 eur , stav nesplatnej  istiny k 31.12.2020 je 50250 

 

RSP malo v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nasledujúce príjmy v členení podľa zdrojov 
        

Prevádzková činnosť - šitie 178 324,00 

úvery    54 000,00 

Dotácie ÚPSVaR - RSP   93 534,82 

Dotácie ÚPSVaR  „pomáhame ľuďom“   73 037,94 

Dotácie ÚPSVaR „chránené dielne“     2 457,63 

  

  

  

  
 
Štruktúra majetku spoločnosti 

Neobežný majetok -Dlhodobý hmotný majetok 81 108,00 

  

Obežný majetok - Krátkodobé pohľadávky 66 800,00 

Obežný majetok  -Bankové účty 10 594,00 

Obežný majetok - zásoby   3 022,00 

 
Predpokladaný vývoj spoločnosti 
RSP bude naďalej pokračovať v svojej hlavnej činnosti šítí odevov. V rámci možností rozbehne pomoc starším  občanom 
v starostlivosti o dom a záhradu.  
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Zostavené dňa: 
23.6.2021 

Podpisový záznam člena 
štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky alebo 
fyzickej osoby, ktorá je 
účtovnou jednotkou: 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za 
zostavenie účtovnej 
závierky: 

Podpisový záznam 
osoby zodpovednej za 
vedenie účtovníctva: 

Schválené dňa: 
23.6.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


