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VÝROČNÁ SPRÁVA 

ZA ROK 2020 



1.  Základné identifikačné údaje spoločnosti 

 

  Obchodné meno: LUPEX, s.r.o. 

  Sídlo spoločnosti: I. Krasku 707/2, 971 01 Prievidza 

  Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 16693/R 

  Deň zápisu: 25.04.2006 

  IČO: 36 355 143 

  IČ DPH: SK 2022174330 

  Výška vkladu: 6638,78 € 

 

 

  LUPEX, s. r. o. je kapitálová spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa 04.05.2005 

   podľa § 105 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

2. Vedenie spoločnosti 

 

  Peter Petriska - konateľ spoločnosti 

  Gabriela Boboková – konateľka spoločnosti  

3. Majetková účasť 

 

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

  vo výške 6 638,78 €. 

 

 

4.   Štatutárne orgány spoločnosti 

 

  Valné zhromaždenie 

  VZ je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti alebo 

  rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Peter Petriska, ako 100% spoločník, vykonáva svoje 

  práva na valnom zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho zástupcu . 

 

 



  Valné zhromaždenie  sa uznieslo  dňa 01.06.2020, že LUPEX,s.r.o.,  požiada o priznanie štatútu 

   registrovaného integračného sociálneho podniku. 

 

 

  Konatelia 

 

Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia nasledovne: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje 

 konateľ Peter Petriska samostatne. Konateľ Gabriela Boboková koná a podpisuje za spoločnosť 

 samostatne s výnimkou úkonov: - operácie s dlhodobým hmotným a nehmotným majetkom,  

dlhodobým a krátkodobým finančným majetkom nad 2.000,- EUR, - zadlženie spoločnosti vo forme 

bankového, alebo iného úveru, - žiadosti o poskytnutie bankovej garancie, či obdobného 

 finančného nástroja. Konatelia uskutočňujú všetky úkony písomne tak, že vedľa obchodného mena 

spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. 

 

 

5.  Predmet činnosti 

- Veľkoobchod v rozsahu voľných činností 

- Maloobchod v rozsahu voľných živností 

- Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností 

- Výroba plastových výrobkov a polyuretanových výrobkov 

- Baliace práce 

- Čalúnnické práce  

 

 

 

 

6.  Komentár k výsledkom činnosti 

 

 

 

 

  LUPEX, s.r.o., dosahoval pozitívny sociálny vplyv, meraním percenta zamestnaných znevýhodnených 

   osôb a zraniteľných osôb čo tvorilo 70 % z celkového počtu zamestnancov. Po skončení pracovného 

   pomeru sa niektorí zamestnanci zamestnali u iných zamestnávateľov,prípadne si otvorili živnosť.  

 

 

  Poradný výbor sociálneho podniku LUPEX,, s.r.o., r.s.p. tvorí, zamestnanec, ekonómka 

   a zdravotne znevýhodnený zamestnanec spoločnosti. Poradný výbor sa zišiel celkovo do 31.12.2020 

  jeden  krát. 



  Na zasadnutí sa prerokovával ďalší rozvoj podniku,uľahčenie výrobných procesov. 

 

 

 

7.  Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 
 

Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
2020 2019 

Porovnanie 

index 
Výnosy 

spoločnosti 

€ 326732,50 305444,90 1,07 

Náklady 

spoločnosti 

€ 327039,60 304876,79 1,07 

Počet 

zamestnancov 

os 10 10 1 

 

 

 

8.  Ekonomické ukazovatele 
 

VÝNOSY 
Z predaja vlastných výrobkov 226510,28 € 

Z predaja služieb 36978,79 € 

Z predaja tovaru 10998,01 € 

Ostatné prevádzkové výnosy 12124,08 € 

Dotácie ÚPSVaR 34164,20 € 

Z predaja materiálu 101,42 € 

Ostatné finančné výnosy 5855,72 € 

SPOLU 326732,50 € 

 

  Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 326 732,50 €. Podstatnú zložku výnosov tvoria tržby 

   z predaja vlastných výrobkov. 



NÁKLADY 
spotreba materiálu 153496,70 € 

Spotreba energie 5460 € 

Predaný tovar 10621,16 € 

Opravy a udržiavanie  

Cestovné a náklady na reprezentáciu 21995,60 € 

Ostatné služby 28591,94 € 

Mzdové náklady 64954,08 € 

Zákonné sociálne poistenie 20626,44 € 

Zákonné sociálne náklady 1349,18 € 

odpisy 1567 € 

Dane a poplatky, finan. Náklady 18377,50 € 

 

Spolu: 327039,60 € 

  Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 327 039,60 € pričom podstatnú časť nákladov tvorili  

  náklady na  spotrebu materiálu. 

 

 

 

 

Štruktúra majetku spoločnosti 

 

 
Dlhodobý hmotný majetok   54882,45 € 

 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Krátkodobé pohľadávky 36657        

Neobežný majetok  

Pokladnica ______________  

Bankové účty/kontokorent 

12818,02 € 

3227,98 € 

Zásoby 

Obežný majetok 

5855 ,12 € 

58558,49 € 
 

Štruktúra zdrojov v spoločnosti 
Vlastné imanie 88246 

Základné imanie 6639 

Kapitalové fondy 0 

Fondy zo zisku 0 

VH minulých rokov -8388 

VH za účtovné obdobie -359 

Záväzky 89691 

Iné záväzky. Spotrebná daň, exekúcie 0 

Krátkodobé záväzky 52424 

Zamestnanci 3639 

Zúčtovanie s orgánmi sp a zp 1945 

Dane 6094 



9.  Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2019 
 

Konateľ 1 

Riaditeľ 1 

Manažér 1 

Účtovník, mzdár 1 

Robotníci 7 

 

  Počet zamestnancov je variabilný, z dôvodu využívania dotácii z úradu práce. Na zamestnávanie sa využívajú 

   § 59 a § 54. Pracovné pomery zväčša trvajú 9 až 24 mesiacov poprípade na dobu neurčitú. Závisí to od 

   typu projektu. Zamestnávame šiestich zdravotne znevýhodnených občanov, na ktorých poberáme ako 

   držiteľ štatútu registrovaného sociálneho podniku kompenzačné príspevky z Úradu práce, sociálnych  

   vecí a rodiny. 

 

 

10. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

  Náš sociálny podnik každým rokom získava odberateľov v obchodných reťazcoch na Slovensku.    

  V roku 2021 plánujeme rozšíriť výrobu .  

 

 

 

  11. Prílohy 

  Účtovná závierka 

  Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020 

  Poznámky 

  Zverejnené na stránke www.registeruz.sk 

http://www.registeruz.sk/

