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1. Základné údaje o spoločnosti 

Obchodné meno: Obecné služby Budmerice s. r. o., r. s. p. 

Sídlo spoločnosti: Budmerice 525, 900 86  Budmerice 

Registrácia spoločnosti : Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I,  

                                             vložka č. 137211/B 

Deň zápisu : 10.05.2019 

IČO: 52389880 

IČ DPH: SK 2121180292 

Výška vkladu : 5000 €  

 

Obecné služby Budmerice sú obchodná spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa 

17.4.2019. 

 

2. Vedenie spoločnosti 

Spoločníci: Obec Budmerice, Budmerice 534, 900 86  Budmerice 

Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Savkuliak, konateľ. Konateľ spoločnosti je zároveň starosta obce 

Budmerice. 

 

3. Majetková účasť 

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

Budmerice vo výške 5000 € . 

 

4. Štatutárne orgány spoločnosti 

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, zvoláva ho konateľ najmenej raz za rok. 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. 

Spoločnosť zriaďuje poradný výbor, nakoľko sa stala registrovaným sociálnym podnikom na základe 

schválenia Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle zákona č. 112/2018 o sociálnej 

ekonomika dňom 01.04.2020. Priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku – druh podniku – 

integračný podnik. 
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Poradný výbor tvoria 3 členovia z ktorých je jeden zamestnanec spoločnosti, druhý zamestnanec 

spoločnosti znevýhodnená osoba a tretia je obyvateľka obce, v ktorej má spoločnosť sídlo. 

Spoločnosť Obecné služby Budmerice je verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je 

dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešných 

služieb a podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti, kde počet znevýhodnených a zraniteľných 

osôb tvorí momentálne  38,46%  z celkového počtu zamestnancov. 

 

5. Predmet činnosti 

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, / maloobchod/ alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / 

- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby 

- Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 

- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 

- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

- Prevádzkovanie výdajne stravy 

- Výroba potravinárskych výrobkov 

- Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 

- Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov 

ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 

- Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním 

- Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 

- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom 

- Prenájom hnuteľných vecí 

- Administratívne služby 

- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

- Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

- Organizovanie športových , kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

- Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

- Čistiace a upratovacie služby 

- Služby súvisiace so skrášľovaním tela 

- Fotografické služby 

- Služby požičovní 

- Chov vybraných druhov zvierat 

- Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 

- Prípravné práce k realizácii stavby 
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- Ukončovanie stavieb a ich zmien 

- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

- Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 

- Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov 

- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

 

6. Výsledky činnosti 

Spoločnosť poskytuje svoje služby prevažne Obci Budmerice. V roku 2020 spoločnosť zaznamenala 

v najvyššom rozsahu  činnosti patria práce : 

-  budovanie kanalizácie v obci Budmerice 

- čistenie a drvenie, triedenie odpadu na pozemku patriacemu obci – Nový dvor.  

- rekonštrukcia a výsadba zelene na námestí R. Fábryho v Budmericiach 

- rekonštrukcia kancelárskych priestorov pre kancelárie spoločnosti Obecné služby Budmerice 

a pre ZUŠ Budmerice. - I. poschodie budovy zdravotného strediska  

- práce menšieho rozsahu pre obec , v prevažne miere  stavebné  práce 

- ubytovacie služby pre Ministerstvo kultúry SR v kaštieli v Budmericiach. 

 

7. Ekonomické ukazovatele 

Výnosy 
 Tržby z predaja tovaru 13442 

Tržby z predaja služieb - stavebná činnosť 152754 

Tržby z predaja služieb - ostatné 121819 

Spolu 288015 

  Aktivácia 61366 

  Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2352 

  Ostatné výnosy z finančnej činnosti 39 

 

Náklady 
 Náklady na predaný tovar 12611 

Spotreba materiálu 46298 

Ostatné služby 182191 

Mzdové náklady 48035 

Zákonné sociálne poistenie 16907 
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Sociálne náklady 1836 

Dane a poplatky 1595 

Odpisy majetku 14813 

Spolu 324286 

  Ostatné náklady na hospodársku činnosť 882 

  Ostatné náklady na finančnú činnosť 177 

 

Majetok spoločnosti 
 Dlhodobý hmotný majetok 104066 

Zásoby  61647 

Krátkodobé pohľadávky 21789 

Finančné účty 20783 

Časové rozlíšenie 409 

 

Zdroje spoločnosti 
 Vlastné imanie 28783 

Základné imanie  5000 

HV minulých rokov -2529 

HV za účtovné obdobie 26312 

Záväzky 179911 

Dlhodobé záväzky 150267 

Krátkodobé záväzky 25260 

Krátkodobé rezervy 4384 

 

 

8. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Spoločnosť naďalej plánuje rozšíriť počet zamestnancov o znevýhodnené a zraniteľné osoby. 

Personálne obsadenie je neustála selekcia a hľadanie vhodných zamestnancov.  Naďalej spoločnosť 

plánuje pokračovať v budovaní kanalizácie v obci a realizovať menšie, aj väčšie zákazky stavebného 

charakteru. Budeme naďalej rozširovať partnerské  vzťahy, zlepšovať a zvyšovať odberateľské vzťahy 

a rozširovať svoju činnosť. 
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9. Prílohy 

Účtovná závierka 

Daňové priznanie  

Poznámky  

Tieto prílohy sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva financií SR : www.registeruz.sk 

 

V Budmericiach 21.6.2021 

                                                                                 PhDr. Jozef Savkuliak, konateľ spoločnosti 
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