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1 IDENTIFIKÁCIA SUBJEKTU 

Obchodné meno Naburalsom s.r.o. 

Sídlo spoločnosti Sama Chalupku 295/2, 971 01 Prievidza 

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

IČO 52735532 

DIČ 2121122476 

Dátum vzniku spoločnosti 05.11.2019 

Zapís Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka 

č. 39150/R, 

Štatutárny orgán Vladimír Reisel 

 

1.1 Predmet činnosti 

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

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

 Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 

 Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

 Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t 

vrátane prípojného vozidla 

 Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 

 Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

 Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla 

 Služby požičovní 

 Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

 Administratívne služby 

 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

 Prípravné práce k realizácii stavby 

 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

 Prenájom hnuteľných vecí 

 Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 

 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 
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spojených s prenájmom 

 Čistiace a upratovacie služby 

 Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu 

2 ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

Orgánmi spoločnosti Naburalsom s.r.o. sú: 

 valné zhromaždenie  

 konateľ 

 poradný výbor 

 

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Zakladateľ ako jediný spoločník vykonáva 

všetky jeho právomoci. 

Zakladateľ - Vladimír Reisel 

 

Konateľ 

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je konateľ. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. 

Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo 

odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a funkciu. 

 

Konateľ – Vladimír Reisel 

Vladimír Reisel vyštudoval odbor mechanik opravár banských strojov. Svoju pracovnú 

kariéru začal ako živnostník. Zaoberal sa predajom hračiek a balónov na jarmokoch, neskôr sa 

zameral na prevádzkovanie zábavných detských atrakcií. Jeho ambíciou bolo predávať 

sortiment autodiely a autokozmenika prostredníctvom internetu. Tak vznikla prvá internetová 

stránka www.autodielyshop.sk, ktorá sa zameriava na karoserárske diely, zrkadlá, svetlá, 

blatníky a pod.. Po úspešnom rozbehnutí tejto stránky bola vytvorená internetová stránka 

www.naburalsom.sk, ktorá je zameraná na vyhľadávanie brzdového príslušenstva, čapov, 

ložísk, filtrov... Neskôr bola odkúpená stránka www.olejsklad.sk , ktorá je zameraná na predaj 

olejov. 
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Poradný výbor 

Poradný výbor tvoria minimálne 3 členovia. 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. 

 

Dňa 29.09.2020 na základe volieb volebná komisia zvolila troch členov poradného výboru: 

 Dušan Drnaj – predseda 

 Eva Henčelová 

 Jozef Mandík 

3 PROFIL SPOLOČNOSTI 

Spoločnosť Naburalsom s.r.o. svoju činnosť zahájila 5.11.2019. spoločnosť sa zaoberá 

predovšetkým maloobchodným a veľkoobchodným predajom automobilových súčiastok 

prostredníctvom internetového predaja cez web: www.naburalsom.sk aj 

www.autodielyshop.sk  

 

Spoločnosť je zameraná  na predaj autodielov všetkých značiek motorových vozidiel, či už sú 

to karosárske alebo univerzálne diely. Ďalšími produktmi sú deflektory, aditíva a prísady, 

autobatérie a nabíjačky, autokozmetika, kvapaliny a oleje, osviežovače vzduchu, podložky 

pod špz, povinná výbava a ostatný tovar potrebný k fungovaniu automobilu. 

 

 

 

 

Sídlo spoločnosti 
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4 ZHODNOTENIE DOSAHOVANIA POZITÍVNEHO 

SOCIÁLNEHO VPLYVU 

Spoločnosť  Naburalsom s.r.o. 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.  

Spoločnosť Naburalsom s.r.o. sa venuje najmä kúpe tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). 

Spoločnosť prevádzkuje predovšetkým on-line  predaj, ktorý zabezpečuje prostredníctvom 

zamestnávania zraniteľných alebo znevýhodnených osôb. Touto činnosťou sleduje svoj 

hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. 

 

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu: 

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. 

 

 

Sortiment spoločnosti 
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Spoločnosť k 31.12.2020 zamestnávala 5 zamestnancov – z toho 3 zamestnanci boli 

zdravotne znevýhodnení. 

 

Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva  

z celkového počtu zamestnancov najmenej 30 % znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb. 

Na základe uvedenej tabuľky, možno konštatovať, že spoločnosť dosiahla pozitívny sociálny 

vplyv. 

 

5 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

Spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.. 

Ročná účtovná závierka obsahuje tieto súčasti:  

 Výkaz – Súvaha Úč MÚJ 1-01  

 Výkaz ziskov a strát Úč MÚJ 2-01  

 Poznámky Úč MÚJ 3-01  

 

Daňové priznanie bolo podané elektronicky a súčasne bola účtovná závierka zaslaná 

elektronicky a uverejnená v registri účtovných závierok. 

 

Aktíva Suma (v €) 

Zásoby 15 769 

Pohľadávky z obchodného styku 4 119 

Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie 12 889 

Ostatné pohľadávky 427 

Peniaze a účty v bankách 21 646 

Spolu majetok 54 850 

 

Celkový počet 

zamestnancov 

Počet zamestnancov so 

zdravotným 

znevýhodnením 

Podiel zamestnancov 

so zdravotným 

znevýhodnením na 

celkovom počte 

Stav k 31.12.2020 5 3 60,00 % 
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Spoločnosť evidovala k 31.12.2020 majetok vo výške 54 850 €. Najväčšiu položku 

predstavovali peniaze a účty v bankách vo výške 21 646 €. 

 

Pasíva Suma (v €) 

Základné imanie 5 000 

Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -301 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 376 

Vlastné imanie  39 075 

Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov 735 

Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci 15 040 

Záväzky 15 775 

Spolu vlastné imanie a záväzky 54 850 

 

 

29%

32%

39%

Percentuálny podiel jednotlivých 
aktív

zásoby

krátkodobé pohľadávky 
súčet

finančné účty súčet

9%-1%

62%

1%

27%

Percentuálny podiel jednotlivých 
pasív Základné imanie

Výsledok hospodárenia 
minulých rokov

Výsledok hospodárenia 
za účt. obdobie po 
zdanení
Dlhodobé záväzky 

Krátkodobé záväzky
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Spoločnosť evidovala k 31.12.2020 vlastné imanie vo výške 39 075 € a záväzky vo výške 

15 775 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť evidovala k 31.12.2020 náklady vo výške 378 520 €. Najvyššiu nákladovú 

položkou predstavovali  náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru vo výške 

258 455 €.  

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť evidovala k 31.12.2020 výnosy vo výške 34 376 €. Najvyššiu výnosovú položku 

predstavovali tržby z predaja tovaru vo výške 360 509 €. 

 

Výsledok hospodárenia pred zdanení 34 376 

Daň z príjmov 0 

Výsledok hospodárenia po zdanení 34 376 

 

Spoločnosť mala úľavu na dani podľa § 30D Zákona č.595/2003 Z. z., účinný od 1.1.2019. 

Daň z príjmov vo výške 7236,10 € bola prevedená na osobitný účet, kde táto suma bude 

použitá na kapitálové výdavky zamestnancov. 

Spoločnosť dosiahla v roku 2020 hospodársky výsledok – zisk, v celkovej výške 13 230 €. 

Náklady Suma (v €) 

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 258 455 

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 612 

Služby 70 431 

Osobné náklady 41 794 

Dane a poplatky 23 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 29 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 176 

Spolu náklady 378 520 

Výnosy Suma (v €) 

Tržby z predaja tovaru 360 509 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 31 140 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 21 247 

Spolu výnosy 412 896 
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Prílohy 

 Účtovná závierka k 31.12.2020 

 Poznámky 

 


