
 

  

Výročná správa za rok 2020 
      

                                                                             

Nedožery-Brezany, dňa 06.04.2021  

NB služby, s.r.o. 

Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-Brezany 

(Registrovaný sociálny podnik - Poznámka: r.s.p.) 
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Identifikácia spoločnosti: 

Názov spoločnosti: NB služby, s.r.o. 

Štatút: Registrovaný sociálny podnik (poznámka: r.s.p.) 

Druh registrovaného 

sociálneho podniku:  
Integračný 

Sídlo spoločnosti: Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany 

IČO spoločnosti: 53004027 

DIČ spoločnosti: 2121228582 

Spoločníci: 

Jediným spoločníkom spoločnosti je Obec Nedožery-Brezany, 

so sídlom Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany 

(IČO:00 318 302) 

Zastúpená štatutárom: Ing. Jaroslav  Pekár, PhD., starosta obce 

Základné imanie: 

5 000 Eur 

- je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka 

obcou Nedožery-Brezany a bolo v celom rozsahu splatené 

Orgány spoločnosti:  
a/ Valné zhromaždenie 

b/ Konateľ 

c/ Poradný výbor                   
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Predmet činnosti: 

o kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/   

o sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby  

o reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky    

o prípravné práce k realizácii stavby    

o uskutočňovanie stavieb a ich zmien   

o dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov   

o sťahovacie služby    

o čistiace a upratovacie služby   

o prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom  

o prenájom hnuteľných vecí    

o vedenie účtovníctva   

o služby požičovní    

o organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí   

o inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických 

zariadení  

o dizajnérske činnosti   

o výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava 

a údržba 

o výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu    

o podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom  

o prevádzkovanie výdajne stravy   

o poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 

o činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov    

o informačná činnosť   

o administratívne služby   
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o verejné obstarávanie   

o poskytovanie sociálnych služieb    

o prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení   

o prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

o poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu  

o poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve   

o poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve    

o opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva    

o výroba bižutérie a suvenírov   

o správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 
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Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a prehľad 

činností vykonaných v kalendárnom roku 

 

Spoločnosť NB služby s.r.o. získala štatút registrovaného sociálneho podniku dňa 18.06.2020. 

Je subjektom sociálnej ekonomiky, druh registrovaného sociálneho podniku je integračný, 

ktorý: 

- vykonáva hospodársku činnosť vo vyššie menovaných predmetoch činností. 

- jeho hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, 

- k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú služby, ktoré poskytuje alebo 

spôsob ich poskytovania, 

- 100% zisku po zdanení a úhrade povinných zákonných úhrad a platieb použije na 

dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, 

- do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby. 

 

 

Registrovaný sociálny podnik od svojho vzniku postupne zvyšoval počet zamestnancov 

a uzatvoril v priebehu kalendárneho roka nasledovné dohody s Úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny: 

 

Uzavretá dohoda 20/12/53G/10 zo dňa 30.07.2020 

Od 09.07.2020 zamestnáva 3 znevýhodnené osoby podľa § 2ods. 5 písm. b) zákona o sociálnej 

ekonomike 

 

Uzavretá dohoda 20/12/53G/11 zo dňa 31.07.2020 

Od 09 07. 2020 zamestnáva 1 zraniteľnú osobu podľa § 2 ods. 6 zákona o sociálnej ekonomike 

 

Uzavretá dohoda 20/12/53G/12 zo dňa 25.08.2020 

Od 03.08.2020 navýšil počet zamestnancov v skupine znevýhodnených osôb podľa § 2ods. 5 

písm. b) zákona o sociálnej ekonomike o 1. 

 

Uzavretá dohoda 20/12/53G/20 zo dňa 03.11.2020 

Od 02.09.2020 navýšil počet zamestnancov o 4 v skupine znevýhodnených osôb podľa § 2ods. 

5 písm. b) zákona o sociálnej ekonomike a počet zamestnancov o 1 v skupine znevýhodnených 

osôb podľa § 2ods. 5 písm. b) zákona o sociálnej ekonomike opäť vzrástol dňom 01.10.2020. 

 

Uzavretá dohoda 20/12/53G/22 zo dňa 29.10.2020 

Od 16.10.2020 zamestnáva znevýhodnené osoby podľa § 2 ods. 5 písm. a) zákona o sociálnej 

ekonomike v celkovom počte 2 (z toho značne znevýhodnené osoby v počte 2). 

Vznik registrovaného sociálneho podniku mal taktiež pozitívny vplyv na nezamestnanosť 

v obci, zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva a podnecuje u nezamestnaných záujem 

o získanie nových vedomostí a zručností. 

 

V roku 2020 celkovo zamestnával 19 zamestnancov z toho 10 bolo zamestnancov zo skupiny 

znevýhodnených a zraniteľných osôb, čo činí 52,63 %. 
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V roku 2020 registrovaný sociálny podnik zabezpečoval najmä nasledovné činnosti: 

• starostlivosť o čistotu a triedivosť odpadov na zbernom dvore 

• Prevádzka knižnice 

• Upratovacie činnosti 

• Kombinované administratívno-kancelárske činnosti 

• Stavebná činnosť 

• Starostlivosť a prevádzka športových areálov 

 

Významným projektom bolo Zatrubnenie Necpalského kanála, kde príjmy dosiahli 15 tis. Eur. 

Ďalším významným projektom bola obnova strechy hasičskej zbrojnice, kde príjem bol vo 

výške 5 105,15 Eur. Taktiež registrovaný sociálny podnik v roku 2020 začal s rekonštrukciou 

sociálnych zariadení, kde získal príjmy vo výške 12 150,26 Eur.  
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Ročná účtovná závierka 2020 – zhodnotenie 

Na základe zákona o účtovníctve č. 421/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, účtuje 

spoločnosť NB služby, s.r.o. v sústave podvojného účtovníctva. 

Účtovná závierka a Poznámky tvoria prílohu Výročnej správy.  

 

Vybrané ukazovatele hospodárenia spoločnosti 

 

Stav bankového účtu  k 31.12.2020:                                            8 535,71 

Stav pokladne k 31.12.2020:                                                                       123,92 

Inventúra pokladne bola vykonaná fyzicky. Účtovný a fyzický stav sú bez rozdielu. 

Výnosy a náklady: 

Náklady v roku 2020 boli celkom vo výške 90 284,47 

Z toho:  

spotreba materiálu                                                                          12 952,61 

ostatné služby                                                                                    1 560,55 

mzdové náklady                                                                                55 352,51 

zákonné sociálne náklady 20 385,80 

ostatné dane a poplatky 33,00                                                                                   

Výnosy v roku 2020 boli celkom vo výške      99 917,18           

Z toho:  

tržby z predaja služieb obci                                                                       45 112,41      

tržby z predaja služieb združeniu Hornonitrie                                          1 600,00    

dotácie z ÚPSVaR                                                                                         53 204,77          

Záväzky za rok 2020 neboli ku koncu roka žiadne, pohľadávky do lehoty splatnosti 800 Eur 

voči Občianskemu združeniu Hornonitrie. 

Spoločnosť za rok 2020 dosiahla účtovný hospodársky výsledok vo výške 9 632,71 Eur, ktorý 

bude rozdelený podľa rozhodnutia jediného spoločníka nasledovne:  

- 5 % na tvorbu zákonného rezervného fondu, zvyšná suma bude preúčtovaná na účet 427 
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- spoločnosť si uplatnila úľavu na dani vo výške 1 444,91 Eur  a bude prevedená na osobitný 

účet 

 


