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   1.  Základné identifikačné údaje spoločnosti 

 

Obchodné meno:   Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov r.s.p. 

Sídlo spoločnosti:   č.244, 049 43 Jablonov nad Turňou 

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, vložka 

č.4741/V 

Deň zápisu: 03.06.1994 

IČO: 31691218 

IČ DPH: SK 2020500955 

Výška vkladu: 6639,- € 

 

Obecná prevadzkáreň, s.r.o. je obchodná spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa 

03.06.1994 podľa § 105 a následne Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.Z. v znení 

neskorších predpisov. 

2.   Vedenie spoločnosti 

Ing. Ladislav Štefán  - konateľ spoločnosti 

Ing. Patrik Milata – konateľ spoločnosti 

3. Majetková účasť 

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

Obec Jablonov nad Turňou, vo výške 6639 ,- €. 

4. Štatutárne orgány spoločnosti 

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene 

spoločnosti alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Obec Jablonov nad Turňou, ako 

100% spoločník, vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne prostredníctvom 

štatutárneho zástupcu obce. 

V prípade obchodnej spoločnosti obce Jablonov nad Turňou, ak je jediným spoločníkom obec 

Jablonov nad Turňou je takým predpisom zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

podľa ktorého je obec právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 

samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Štatutárnym orgánom 

obce je podľa § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení starosta obce. 



V prípade obcí, ktoré založili ako jediný spoločník spoločnosť s ručením obmedzeným, 

vykonáva spôsobnosť valného zhromaždenia zásadne starosta obce. 

Valné zhromaždenie a obecné zastupiteľstvo sa uznieslo uznesením č. 45/2019 zo dňa 

6.2.2019, že Obecná prevadzkáreň, s.r.o. požiada o priznanie štatútu registrovaného 

integračného sociálneho podniku.  

Konateľ 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne, 

a to tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj 

podpis. Konateľ dostane ročnú odmenu za vykonanú funkciu. 

 

5. Predmet činnosti 

- Staviteľ, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 

- Pozemné a inžinierske stavby 

- Nákladná motorová doprava 

- Obchodná činnosť s potravinami, nápojmi a tabakom, zeleninou, ovocím 

a zemiakmi, s mäsom a mäsovými výrobkami, s tovarom pre domácnosť, 

s drevom a stavebným materiálom, s pevnými, plynnými a tekutými 

palivami a príbuznými výrobkami 

- Sprostredkovanie obchodu 

- Čistenie odpadových vôd 

- Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb občanov obce 

Jablonov nad Turňou a ďalších obcí /odvoz odpadu a pod./ 

- Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb 

- Výroba ovocných a zeleninových nápojov 

- Turistické nocľahárne a chaty po triedu***  

- Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných 

mliečnych nápojov, koktailov, vína destilátov a piva 

- Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú 

priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy 

- Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným 

hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 

- Vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy 

- Reklamná a propagačná činnosť 

- Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností 

- Čistiace a iné prevádzkové služby-kosenie trávnatých porastov, výrub kríkov 

a divo rastúcich drevín, výsadba okrasných drevín, kvetov a ovocných 

stromov, parkové úpravy 

- Organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských podujatí 

- Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva 



- Čistiace a upratovacie služby 

- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

- Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, 

oprava a údržba 

- Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

- Prípravné práce k realizácii stavby 

- Dokončovacie  stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

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

alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 

3,5 t vrátane prípojného vozidla 

- Prevádzkovanie výdajne stravy 

- Správa a údržba bytového  a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 

- Prenájom hnuteľných vecí 

- Poskytovanie služieb osobného charakteru 

- Služby súvisiace so skrášľovaním tela 

- Prevádzkovanie verejných kanalizácií III. Kategórie 

- Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - 

elektrických 

 

6. Komentár k výsledkom činnosti 

Keďže sa sídlo spoločnosti – sociálneho podniku, nachádza na území najmenej rozvinutého 

okresu, v zmysle akčného plánu okresu Rožňava sme požiadali o nenávratný finančný 

príspevok, ktorý nám bol schválený.  Uvedený  príspevok bol použitý na nákup komunálnej 

techniky, ktorý nám umožnil rozšíriť predmet nášho podnikania a rozšíriť portfólio služieb. 

Zároveň nám pomôže efektívnejšie vykonávať poskytované služby a činnosti, ktoré máme 

v predmete podnikania. Táto modernizácia nám zároveň umožnila vytvorenie nových 

pracovných miest a vedeli sme zamestnať uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli evidovaní na 

UPSVaR, čím sme zároveň naplnili indikatívne cele projektu. Spoločnosť Obecná 

prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov r. s. p. v roku 2020 naďalej poskytovala služby pre miestnych 

občanov a podnikateľské subjekty, zároveň sme začali využívať servisné poukážky. Veľkú 

výhodu a prínos servisných poukážok vidíme pre odkázané osoby, ktoré si môžu uplatniť 

50%-nú zľavu na poskytované služby osobného charakteru pre odkázané osoby. Hlavným 

odberateľom – obchodným partnerom našich služieb bola spoločnosť Eustream a.s., pre 

ktorú sme vykonávali kosenie a mulčovanie plôch nad podzemnými potrubnými vedeniami. 

Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov r. s. p. dosahovala pozitívny sociálny vplyv, meraním 

percenta znevýhodnených a zraniteľných osôb čo tvorilo 83% z celkového počtu 

zamestnancov. 



Poradný výbor sociálneho podniku Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov r. s. p., pozostáva 

z členov výboru, ktorými sú jeden zamestnanec a dvaja invalidní zamestnanci. Poradný výbor 

zasadal celkovo do 31.12.2020 trikrát. Na zasadnutí poradného výboru sa riešili otázky 

možnosti a spôsobu implementácie servisných poukážok do praxe, cenník  poskytovaných,  

služieb, dochádzkový systém zamestnancov, pracovný poriadok zamestnancov, platové 

ohodnotenie zamestnancov, prevádzka zberného dvora a zber odpadov v obci, príprava 

strojov a zariadení na údržbu podľa sezóny, plánované príjmy a výdavky na rok 2021, 

vyhotovenie informačnej brožúry o poskytovaných službách. 

O realizovaní zmien v hospodárení a činností Obecnej prevadzkárne, s.r.o. Jablonov r. s. p. 

rozhodovalo valné zhromaždenie. 

 

7. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

Ukazovateľ Merná 

jednotka 

2019 2020 Porovnanie 

index 

Výnosy 

spoločnosti 

€ 118 202,89 127 428,36 0,93 

Náklady 

spoločnosti 

€ 110 645,87 124 676,72 0,89 

Počet 

zamestnancov 

os 8 10 0,80 

 

 

8. Ekonomické ukazovatele 

VÝNOSY 
Z predaja služieb 77 711,69 € 

Dotácia od ÚPSVaR 49 716,67 € 

SPOLU 127 428,36 € 

 

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 127 428,36 €. Podstatnú zložku výnosov 

tvoria služby. 

NÁKLADY 
Spotreba materiálu 21 728,31 € 

Spotreba energie         1 424,99 €   

Opravy a udržiavanie      526,84 € 

Ostatné služby  3 994,61 € 

Mzdové náklady 57 120,19 € 



 

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 124 676,62 € pričom podstatnú časť 

nákladov tvorili mzdové náklady. 

 

 

Štruktúra majetku spoločnosti 
Dlhodobý hmotný majetok 147 968,07 € 

Dlhodobý nehmotný majetok 7 031,26 € 

Neobežný majetok 154 999,33 € 

Krátkodobé pohľadávky 11 461,27 € 

Pokladnica 496,70 € 

Bankové účty 5 080,50 € 

Obežný majetok 17 038,47 € 

 

Štruktúra zdrojov spoločnosti 
Vlastné imanie  

Základné imanie 6 639 € 

Fondy zo zisku 1 087,64 € 

VH minulých rokov                          9 332,89 € 

VH za účtovné obdobie 2 338,89 € 

Záväzky  

Rezervy 95,44 € 

Krátkodobé záväzky 2 848,62 € 

Zamestnanci 4 759,18 € 

Zúčtovanie s orgánmi sp a zp 2 852,57 € 

Dane 1 830,42 € 

 

 

Zákonné sociálne poistenie 20 494,98 € 

Zákonné sociálne náklady  5 348,29 € 

Dane a poplatky  1 061,72 € 

Ostatné pokuty a penále      40,30 € 

Tvorba a zúčt. Opr.položiek 178,20 € 

Odpisy 9 731,46 € 

Ostatné finančné náklady 3 026,83 € 

SPOLU 124 676,72 € 



9. Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2020 

Konateľ 2 

Vedúci zamestnanec 1 

Účtovník, mzdár 1 

Robotníci 6 

 

Počet zamestnancov ja variabilný, z dôvodu využívania dotácií z úradu práce. Na 

zamestnávanie sa využívajú § 50J,§ 54. Pracovné pomery zväčša trvajú 9 až 24 mesiacov. 

Závisí to od typu projektu. Zamestnávame dvoch 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 v roku plánuje cez verejné obstarávanie kúpiť ďalšiu komunálnu 

techniku s čím prispejeme k poskytnutí ďalších služieb. Podľa možností cez projektov 

plánujeme dať možnosť sa zamestnať ďalšími znevýhodnenými osobami. 

 

11. Prílohy  

Účtovná uzávierka                                          

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020  

 

V Jablonove nad Turňou, 30.06.2021  

 

 

     Ing. Patrik Milata 

Konateľ Obecnej prevadzkárne, s.r.o. Jablonov r. s. p.

                   


