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Spoločnosť Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o., skrátený názov: KSHS, s. r. o. je obchodná 

spoločnosť založená Zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa      

11. 05. 2020 v súlade s ustanoveniami § 57 ods. 3 a § 105 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný 

zákonník) v znení neskorších predpisov, a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 z. z. 

o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spoločnosť 

je založená na dobu neurčitú. 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 6/02/2020-OZ schválilo založenie spoločnosti s ručením 

obmedzeným – Komunálne Služby Horná Súča, s. r .o. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 

Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov vydalo spoločnosti 

OSVEDČENIE o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku dňa 01. 08. 2020. 

Dňa 04. 09. 2020 jediný spoločník vykonávajúci v zmysle ust. § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka  

a v zmysle Zakladateľskej listiny spoločnosti pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti rozhodol 

o zmene obchodného mena, nakoľko § 7 ods. 7 zák. č. 112/2018 Zz stanovuje povinnosť po udelení 

štatútu registrovaného sociálneho podniku používať pri obchodnom mene dodatok r.s.p. alebo 

registrovaný sociálny podnik nasledovne : Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o., r.s.p., skrátený názov: 

KSHS, s. r. o., r. s. p. 

Spoločnosť je verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného 

pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti :  

- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

 

1 Základné identifikačné údaje spoločnosti 
 

Obchodné meno:   Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o., r. s. p. 

      skrátený názov: KSHS, s. r. o., r. s. p. 

Sídlo spoločnosti:  Horná Súča 233, 913 33  Horná Súča, Slovenská republika 

Registrácia činnosti:  Výpis z OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vl.č.: 40124/R 

Deň zápisu:   10. 06. 2020 

IČO:    53 076 354 

IČ DPH:    SK2121266928 

Výška vkladu:   5000,00 € (peňažný vklad) 

Spoločníci:   Obec Horná Súča 

Druh r. s. p. :   INTEGRAČNÝ PODNIK 

Daňovému subjektu Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o. bolo pridelené daňové identifikačné číslo 

dňa 16. 06. 2020. Dňa 22. 06. 2020 spoločnosť požiadala správcu dane o registráciu na daň z pridanej 

hodnoty. Registrácia podľa § 4 je od 15.07.2020. 
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2 Orgány spoločnosti 
 

Orgánmi spoločnosti sú: 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Spoločnosť má jediného spoločníka: 

Obec Horná Súča. Zakladateľ ako jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. 

Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz ročne. 

2. Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti. Prvým konateľom spoločnosti je: Ing. Juraj 

Ondračka. Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ je povinný 

konať vo všetkých záležitostiach so starostlivosťou riadneho obchodníka a zachovávať pri tom 

platné právne predpisy SR vzťahujúce sa na podnikanie spoločnosti. 

3. Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní spoločnosti, na dosahovaní jej pozitívneho 

sociálneho vplyvu a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu prerokovaním, 

právom na informácie, kontrolnou činnosťou. 

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

dokladov – vykonáva kontrolnú činnosť. Preskúmava účtovné závierky, podáva správy valnému 

zhromaždeniu v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak raz ročne. 

Členovia dozornej rady: 

1. Jakub Krovina 

2. Jozef Mrázik 

3. Jozef Zemanovič 

 

 

2.1 Poradný výbor 
 

     Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní registrovaného sociálneho podniku, na dosahovaní 

pozitívneho sociálneho vplyvu a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu 

prerokovaním, právom na informácie a kontrolnou činnosťou. 

     Spoločnosť v zmysle § 5, ods. 1,  písm. e) zákona č. 112/2018 Z. z. musí zapájať do spravovania svojej 

hospodárskej činnosti zainteresované osoby a je povinná v zmysle § 6 b) mať zriadený poradný výbor 

podľa § 9. 

     V prípade našej spoločnosti ide o nový podnik a na základe tejto skutočnosti sa počas prvých 12 

mesiacov odo dňa priznania štatútu RSP nevyžaduje splnenie podmienky podľa § 6 ods. 1, písm. b) 

týkajúcej sa zriadenia poradného výboru. 

     Zasadnutie z dôvodu zriadenia poradného výboru je naplánované na jún 2021. 

 

3 Majetková účasť 
 

     Základné imanie spoločnosti predstavuje sumu vo výške 5 000,- EUR, slovom : päťtisíc eur, ktoré je 

tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka vo výške 5 000, - EUR, ktorý bol jediným spoločníkom 

splatený v plnej výške, t. j. 5 000, - EUR, v hotovosti pri založení spoločnosti k rukám správcu vkladu. 

Správcom vkladu je : Obec Horná Súča, so sídlom: Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča. 
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4 Predmet podnikania (činnosti) spoločnosti 
 

- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 
- Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 
- Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 
- Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu 
- Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 
- Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov 
- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
- Prípravné práce k realizácii stavby 
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 
- Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla 
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
- Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami 
- Nákladná cestná doprava vykonávaná s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného 

vozidla 
- Sťahovacie služby 
- Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 
- Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov 

ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 
- Prevádzkovanie výdajne stravy 
- Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 
- Služby súvisiace s produkciou filmov ,videozáznamov a zvukových nahrávok 
- Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom 
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 
- Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 
- Vedenie účtovníctva 
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 
- Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 
- Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 
- Prenájom hnuteľných vecí 
- Informačná činnosť – mestské, turistické informačné centrá 
- Čistiace a upratovacie služby 
- Administratívne služby 
- Verejné obstarávanie 
- Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 
- Prevádzkovanie športových zariadení a  zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 
- Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 
- Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 

 
 
 



7 
 

5 Prehľad zamestnancov spoločnosti 
 

 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:   8      

Stav zamestnancov k 31. 12. 2020:               10 

 Z toho:     

Zamestnanci – znevýhodnené osoby:    4 

Zamestnanci bez znevýhodnenia :     6 

 

6 Dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu 
 

     Cieľom spoločnosti je dosahovanie merateľného sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky 

prospešnej služby v oblasti zamestnanosti, a to zamestnávaním zraniteľných osôb a/alebo 

znevýhodnených osôb. Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon povolania, 

čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich novonadobudnutú mieru 

finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti fungovať v prostredí pracovného 

kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto 

osôb a k ich začleneniu z okraja spoločnosti do reálneho života.  

 

Pozitívny sociálny vplyv budeme merať percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných 

osôb.  

 

1. Služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo 

zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov Spoločnosti v zmysle príslušných 

ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak 

Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v 

zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018. 

 

     S prvým zamestnancom spadajúcim  do kategórie znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb 

spoločnosť  uzatvorila pracovno-právny vzťah v mesiaci august 2020.  Náplňou práce zamestnanca sú 

pomocné práce v obci. V októbri 2020 spoločnosť uzatvorila pracovnú zmluvu s dvoma 

znevýhodnenými osobami. Obsadila sa pracovná pozícia upratovačka a šofér/strojník.  V decembri 

2020 bol na základe lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu uznaný za znevýhodnenú 

osobu zamestnanec vykonávajúci pomocné práce v obci. 
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Tabuľka 1: Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených osôb 

MESIAC 
(stav ku koncu mesiaca) 

Celkový počet 
zamestnancov 

Počet znevýhodnených 
osôb (§ 2 ods. 5 

zákona č. 112/2018 
 Z. z.) 

% podiel zamestnaných 
znevýhodnených osôb z 

celkového počtu 
zamestnancov v TPP 

Merateľný PSV 
splnený/nesplnený 

AUGUST  3 1 33 
 

SEPTEMBER  4 1 25 
 

OKTÓBER 12 3 25 
 

NOVEMBER 12 3 25 
 

DECEMBER 10 4 40 
 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

    

     Spoločnosť KSHS, s. r. o., r. s. p. ako nový podnik má výnimku v splnení podmienok v zmysle § 6     

ods. 1, písm. a) bod 1 až 3 zákona, týkajúcich sa dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu. Napriek 

tomu odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku sa spoločnosť snaží v plnej miere 

zamestnávať znevýhodnené a/alebo zraniteľné osoby, teda vytvárať užitočné pracovné miesta. 

 

7 Účtovná závierka a právny dôvod 
 

     Účtovné obdobie spoločnosti je totožné s kalendárnym rokom. Spoločnosť účtuje v zmysle § 14 

odsek 2 zákona o SE v sústave podvojného účtovníctva spôsobom zodpovedajúcim všeobecne 

záväzným právnym predpisom platných v SR.  Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia 

skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. 

     Spoločnosť nie je povinná mať v zmysle § 14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu 

overenú štatutárnym audítorom. 

     Povinnosť auditu u RSP vzniká, ak: 

1. Príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je 

účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 € alebo 

2. Všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 

500 000 € 

     Jediný spoločník Obec Horná Súča spoločnosti Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o., r. s. p. dňa 

30.03.2021 pri výkone valného zhromaždenia rozhodol o: 

-  schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky 

spoločnosti Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o., r. s. p. , a to v podobe, v akej bola 

vyhotovená a predložená konateľom spoločnosti. 
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8 Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti za rok 2020 
 

8.1 Stav a pohyb majetku a záväzkov  
 

Tabuľka 2: Stav a pohyb majetku a záväzkov r. 2020 

(v celých eurách)     

STRANA AKTÍV Počiatočný stav Prírastky Úbytky Konečný stav 

Samotné hnuteľné veci 0 31634 1733 29901 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 0 31634 31634 0 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok       29901 

Materiál na sklade 0 16943  0 16943 

B.I. Zásoby       16943 

Pokladnica a ceniny 0 46171 44534 1638 

Bankový účet 0 151719 151268 451 

Peniaze na ceste 0 40740 40740 0 

B.V. Finančné účty       2089 

Odberatelia 0 137145 102712 34433 

Poskytnuté prevádzkové preddavky 0 5400 5400 0 

Ostatné pohľadávky 0 10350 10350 0 

Iné pohľadávky 5000 681 5681 0 

Daňové pohľadávky DPH 0 71250 65465 5785 

Dotácie zo štátneho rozpočtu 0 5467 0 5467 

B.III. Krátkodobé pohľadávky       45685 

Náklady budúcich období 0 2713  0 2713 

C. Časové rozlíšenie       2713 

SPOLU MAJETOK 5000 551847 459516 97331 

     
(v celých eurách)     

STRANA PASÍV Počiatočný stav Prírastky Úbytky Konečný stav 

Základné imanie 5000 0 0 5000 

A.I. Základné imanie       5000 

Dodávatelia 0 175523 111451 64073 

Ostatné záväzky 0 301 301 0 

Nevyfakturované dodávky 0 118 0 118 

Záväzky voči zamestnancom 0 26634 21048 5585 

Záväzky zo sociálneho poistenia 0 12387 9021 3366 

Ostatné priame dane 0 2015 1532 483 

Ostatné dane a poplatky 0 833 107 726 

Iné záväzky 0 3733 2714 1019 

B.IV. Krátkodobé záväzky       75371 

Krátkodobé rezervy 0 1146 0 1146 

B.V. Krátkodobé rezervy       1146 

Ostatné záväzky 0 31902 0 31902 

Záväzky so sociálneho fondu 0 143 0 143 

B.I. Dlhodobé záväzky       32044 

A.VIII. VH za účtovné obdobie   -16231   -16231 

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5000 238504 146173 97331 

Zdroj: Hlavná kniha – účtovný rok 2020 
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8.1.1 Strana aktív súvahy 
 

Dlhodobý hmotný majetok 

     Spoločnosť v sledovanom období 06 – 12/2020 nezískala majetok z dotácie, nevrátenej časti 

podmienečne vratného príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov. V roku 2020 sa  

obstaral a zaradil do užívania dlhodobý hmotný majetok, ktorý bol zaradený do odpisových skupín 

uvedených v prílohe č. 1 k ZDP a uplatnili sa odpisy ako daňový výdavok. 

Tabuľka 3: Dlhodobý majetok - inventúrny súpis 

Por. 
číslo 

Inventárne 
číslo 

Názov Trieda Typ 
odpisu 

Dátum 
zaradenia 

Obstarávacia 
cena 

 (účtovná EUR) 

Zostatková 
hodnota 

(účtovná EUR) 

1 000001 Autobus medzimestský 
Karosa TN658BX 

022 R-1 28. 8.2020 4 134,00 3 703,37 

2 000002 Autobus diaľkový  
TN 733BC 

022 R-1 28. 8.2020 2 500,00 2 239,58 

3 000003 Caterpillar CAT  
TNZ229 

022 R-2 12.10.2020 25 000,00 23 958,33 

Zdroj: Hlavná kniha – účtovný rok 2020 

 

Krátkodobé pohľadávky  

Tabuľka 4: Stav krátkodobých pohľadávok k 31.12.2020 

( v celých eurách)  

STRANA AKTÍV Stav k 31.12.2020 

Ostatné pohľadávky z obchodného styku - odberatelia 34433 

Daňové pohľadávky - DPH 5785 

Dotácie zo štátneho rozpočtu 5467 

 
B.III. Krátkodobé pohľadávky 45685 
  

Zdroj: UZPODv14_1 Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve 

 

Tabuľka 5: Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok 

(v celých eurách)      

STRANA AKTÍV DO LEHOTY 
DO 30 DNÍ PO 

LEHOTE 

OD 30 DNÍ DO 
60 DNÍ PO 

LEHOTE 

OD 60 DNÍ DO 
90 DNÍ PO 

LEHOTE SPOLU 

Ostatné pohľadávky z 
obchodného styku - odberatelia 31447 2920 45 21 34433 

Daňové pohľadávky - DPH 5785       5785 

Dotácie zo štátneho rozpočtu 5467       5467 

B.III. Krátkodobé pohľadávky 42699 2920 45 21 45685 

Zdroj: Kniha pohľadávok spoločnosti – účtovný rok 2020 
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8.1.2 Strana pasív súvahy 
 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky 

Tabuľka 6: Stav krátkodobých a dlhodobých záväzkov k 31.12.2020 

( v celých eurách)  

STRANA PASÍV Stav k 31.12.2020 

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti 31902 

Záväzky zo sociálneho fondu 143 

B.I. Dlhodobé záväzky 32045 

Ostatné záväzky z obchodného styku  64191 

Záväzky voči zamestnancom 5586 

Záväzky zo sociálneho poistenia 3366 

Daňové záväzky a dotácie 1209 

Iné záväzky 1019 

B.IV. Krátkodobé záväzky 75371 

Zdroj: UZPODv14_1 Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve 

 

Tabuľka 7: Veková štruktúra krátkodobých záväzkov 

(v celých eurách)    

STRANA PASÍV DO LEHOTY 
DO 360 DNÍ PO 

LEHOTE SPOLU 

Ostatné záväzky z obchodného styku  11715 52476 64191 

Záväzky voči zamestnancom 5586 0 5586 

Záväzky zo sociálneho poistenia 3366 0 3366 

Daňové záväzky a dotácie 1209   1209 

Iné záväzky 287 732 1019 

B.IV. Krátkodobé záväzky 22163 53208 75371 

Zdroj: Kniha záväzkov spoločnosti – účtovný rok 2020 

 

     Spoločnosť Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o., r. s. p. vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je 

zostavená účtovná závierka nemala nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, 

poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na dani, 

ktorej správcom je daňový úrad. 

     RSP sa v zmysle § 5 odsek 1, písmeno d, bod 1 zákona o SE a v zmysle základného dokumentu 

zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100 % zo svojho zisku po zdanení a po úhrade 

povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, 
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ktorý je hlavným cieľom našej spoločnosti. KSHS, s. r. o. počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná 

závierka, nemenil % - nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa. 

     Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahla hospodársky 

výsledok po zdanení za rok 2020 – stratu v sume – 16 231 € ( viď. Tabuľka č. 1) 

 

 

8.2 Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 
 

Tabuľka 8:Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch r. 2020 

(v celých eurách)  

PRÍJMY     

  

Príjmy od odberateľov 102712 

Dlhodobé pôžičky 30000 

Iné zdroje:    

  Vratky DPH 5495 

  Vlastné zdroje 5000 

Ceniny 685 

A. PRÍJMY SPOLU 143892 

     

PLATBY   

    

Hotovostné nákupy 4237 

Platby dodávateľom 111084 

Mzdy 14289 

Sociálne poistenie 9020 

Poistenie majetku 1414 

Finančné poplatky 92 

Dane a poplatky 1366 

Ostatné platby 301 

B. PLATBY SPOLU 141803 

C. ČISTÝ PRÍJEM (A-B) 2089 

D. POČIATOČNÝ STAV 0 

     

KONEČNÝ STAV K 31.12.2020 (C+D) 2089 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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8.3 Náklady a výnosy spoločnosti za obdobie 06 - 12/2020 
 

Tabuľka 9: Celkové náklady a výnosy za obdobie 06-12/2020 

Ukazovateľ 06-12/2020 (celé EUR) 

 

Výnosy z hospodárskej činnosti 128 923 
 

Výnosy z finančnej činnosti 0 
 

Celkové výnosy spolu 128 923 
 

Náklady na hospodársku činnosť 144 660 
 

Náklady na finančnú činnosť 494 
 

Celkové náklady spolu 145 154 
 

VH za účtovné obdobie pred zdanením -16 231 
 

Zdroj: Účtovná závierka spoločnosti 

 
 

8.4 Prehľad nákladov spoločnosti za obdobie 06 - 12/2020 
 

Tabuľka 10: Náklady spoločnosti za rok 2020 

Ukazovateľ 6-12/2020 (celé EUR) 

 

Náklady - tovar kúpa 35 845 
 

Spotreba materiálu - kancelársky mat., PHM, materiál na 
vozidlá, náradie, drobný HM 12 911 

 

Služby 54 236 
 

Osobné náklady - mzdy, sociálne poistenie 38 566 
 

Dane a poplatky 932 
 

Odpisy majetku, ZC majetku 1 733 
 

Ostatné náklady HČ - poistenie motorových vozidiel 437 
 

Finančné náklady - poplatky banke, úroky 494 
 

Celkové náklady 145 154 
 

Zdroj: Účtovná závierka spoločnosti 
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Graf 1: Percentuálny podiel čiastkových nákladov na celkových nákladoch 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Slovný opis: 

       Celkové náklady k 31.12.2020 dosiahli výšku 145 154 €. Na tomto objeme mali najvyšší podiel 

náklady na hospodársku činnosť, najmä náklady na služby ( 37 % celkových nákladov), osobné náklady 

(27 %  celkových nákladov) a náklady na tovar (25% celkových nákladov). 

     Nákladová položka služby (opravy a udržiavanie + ostatné služby) dosiahla za obdobie 6-12/2020 
hodnotu 54 236 €.  Ide prevažne o nákup služieb od externých dodávateľov, ako napr. opravy  
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a udržiavanie vozidiel, obsluha vozidiel, recyklácia odpadov, prenájom majetku, pomocné stavebné 
práce. 

     Osobné náklady tvoria v roku 2020 : mzdové náklady vo výške 27 155 €, náklady na sociálne 

poistenie vo výške 9 282 € a sociálne náklady vo výške 2 129 €.  

     Spoločnosť 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.) 

 

 

8.5 Prehľad výnosov spoločnosti za obdobie 06 - 12/2020. 
 

Tabuľka 11: Výnosy spoločnosti za rok 2020 

Ukazovateľ 06-12/2020 (celé EUR) 

Tržby z predaja tovaru 29 981 

Tržby z predaja služieb, zber odpadu 93 475 

Ostatné výnosy z HČ - dotácie 5 467 

Výnosy z finančnej činnosti 0 

Celkové výnosy 128 923 

Zdroj: Účtovná závierka spoločnosti 

 

Slovný opis:  

     Celkové výnosy v sledovanom období dosiahli hodnotu 128 923 €. Na tomto objeme mali najvyšší 

podiel tržby z predaja služieb ( 73 % celkových výnosov), tržby z predaja tovaru (23 % celkových 

výnosov) a ostatné výnosy z HČ – dotácie ( 4 % celkových výnosov ). Tržby z predaja služieb pozostávajú 

prevažne zo služieb poskytovaných obci, občanom a iným podnikateľským subjektom.  

     Položka ostatné výnosy z HČ – dotácie predstavuje vyrovnávacie príspevky poskytnuté 

integračnému podniku v zmysle § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu 

a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  
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Graf 2: Percentuálny podiel čiastkových výnosov na celkových výnosoch 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

8.6 Tržby za vlastné výkony a tovar 
 

Tabuľka 12: Percentuálny podiel subjektov na tržbách 

Názov spoločnosti Tržby r. 2020 
% podiel na 

tržbách 

Obec Horná Súča 98 982 80 

Občania 3 479 3 

Podnikateľské subjekty, iné 20 996 17 

Celkové tržby 123 457   

Zdroj: Kniha pohľadávok spoločnosti 

 

Slovný opis: 

     Najvyšší podiel na tržbách spoločnosti má Obec Horná Súča, čo predstavuje 80,18 %.  Obci sú za 

protihodnotu poskytované služby, ako napr.: nakladanie a zber komunálneho odpadu, čistenie 
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verejných priestranstiev, celoročná údržba miestnych komunikácií, vodoinštalatérske 

a elektroinštalatérske práce na obecných budovách, práce na verejnom vodovode, pomocné stavebné 

práce a upratovacie služby obecných budov. 

     

      Občanom spoločnosť ponúka služby, ako napr.: vývoz fekálií, realizácia kanalizačných prípojok, 

výkopové práce, rekonštrukcia náhrobných pomníkov, preprava materiálu. 

 

 

Graf 3: Percentuálny podiel subjektov na tržbách za rok 2020 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

     Spoločnosť ako registrovaný sociálny podnik účtuje na svoje tovary a služby DPH vo výške 10 %, ak 

kupujúci je subjekt, ktorý nie je platcom DPH a zároveň je buď fyzickou osobou, alebo subjektom 

sociálnej ekonomiky, alebo subjektom verejnej správy. 
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Významné zákazky, ktoré spoločnosť zrealizovala v roku 2020:  

- Realizácia kanalizačnej prípojky – KD Trnávka, zdravotné stredisko, byty, občania 

- Elektroinštalatérske a vodoinštalatérske práce – budovy obce 

- Kontrola a oprava porúch vodojemov  

- Komunálny zber odpadu pre obec ( ohrádky, cintorín ) 

- Realizácia prístupovej cesty – nová MŠ Horná Súča, Základná škola Závrská 

- Testovanie Covid-19 – zabezpečenie a dezinfekcia odberných miest 

- Dezinfekcia verejných priestranstiev 

- Vybudovanie zabezpečenia pozemkov proti vytápaniu pri prívalových dažďoch 

- Čistenie kanalizačného potrubia 

- Pomocné stavebné práce na budovách ( MŠ Vlčí Vrch, bytovky, knižnica ) 

- Upratovacie služby obecných budov 

- Prenájom vozidiel ( občania, Futbalový klub ) 

- Opravy verejného rozhlasu a osvetlenia 

- Vývoz fekálií ( občania ) 

- Zimná údržba miestnych komunikácií 

- Čistenie verejných priestranstiev  

 

 

    

Realizácia prístupovej cesty k novej MŠ Horná Súča 

 

    

Realizácia prístupovej cesty a chodníka - ZŠ Závrská 
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9 Výsledok hospodárenia spoločnosti po zdanení 
 

Tabuľka 13: Výsledok hospodárenia za rok 2020 

Ukazovateľ Rok 2020 (celé EUR) 

VH pred zdanením -16 231 

Zaplatená daň 21% PO 0 

Čistý VH po zdanení +zisk/-strata -16 231 

Zdroj: DPPOv20_1 

 

Slovný opis: 

      Spoločnosť v sledovanom období dosiahla stratu pred zdanením vo výške -16 231,40 €. Po úprave 

o položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia bola vykázaná daňová strata vo výške – 

4 441,50 €. 

      Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že hospodársky výsledok po zdanení za rok 2020 

predstavuje stratu v sume – 16 231,40 €. 

     Jediný spoločník Obec Horná Súča spoločnosti Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o., r. s. p.               

dňa 30.03.2021 pri výkone valného zhromaždenia rozhodol o: 

- úhrade straty spoločnosti za rok 2020, ktorá dosahuje výšku 16 231,40 Eur, a to nasledovným 

spôsobom: 

- suma vo výške 16 231,40 Eur sa preúčtuje na účet neuhradenej straty minulých rokov. 

 

 

10 Spriaznené osoby 

 

     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 ods. 5, písm. a/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 osobe, ktorá je právnickou osobou a nie je RSP 

v zmysle § 24, ods. 6, písm. b/d zákona o SE. 

     RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej 

osoby, ktorá je fyzickou osobou. 
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11 Ciele pre budúci vývoj spoločnosti 
 

      Cieľom podnikateľskej činnosti našej spoločnosti je dosahovanie merateľného sociálneho vplyvu, 

čiže napĺňanie verejného záujmu. Veríme, že naše podnikanie sa stane prostriedkom k naplneniu 

spoločensky prospešného cieľa. 

 

     Za účelom dosiahnutia hlavného cieľa, má spoločnosť vytýčené i čiastkové ciele : 

 

• Rozširovať rozsah a kvalitu poskytovaných služieb, ktoré sú potrebné pre obyvateľov obce 

a prispievajú k rozvoju obce, 

• vytvárať užitočné pracovné miesta, 

• zamestnávať zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými 

uchádzačmi o zamestnanie, 

• poskytovať podporu a pomoc zamestnancom, 

• plniť záväzky voči klientom a zamestnancom, 

• rozvoj lokálnej zamestnanosti, 

• šíriť myšlienky sociálneho podnikania, 

• presadiť sa v rámci sociálnej ekonomiky. 
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Výročná správa spoločnosti Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o., r. s. p. je vypracovaná v zmysle § 15 

zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

 

 

 

          

VYPRACOVAL : Ing. Kramárová Lenka      

  účtovníčka spoločnosti        
        

          

SCHVÁLIL : Ing. Ondračka Juraj      

  konateľ spoločnosti       

 

 

 

V Hornej Súči, dňa 18.06.2021 
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PRÍLOHY 
 

1. Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená k 31.12.2020 

 

Priložené súčasti účtovnej závierky: 

 

• Súvaha (Úč POD 1-01) 

• Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) 

• Poznámky (Úč POD 3-01) 

 

 


