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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

 

Obchodné meno:   Obecný podnik Beloveža s. r. o. 

Sídlo spoločnosti:  Beloveža 94, 086 14 Hažlín  

Registrácia spoločnosti:  obchodný register Okresného súdu Prešov, vložka č. 39133/P 

Deň zápisu:    10.10.2019 

IČO:    52 374 076 

DIČ:    52697223 

právna forma :  s. r. o. 

druh podniku :  Register sociálnych podnikov Číslo osvedčenia 12/2019 

RSP  dňa 24.7.2020 

Druh podniku:   Integračný 

Kontakt:   Jozef Kostura, konateľ 

    +421 905 549050 

    Anna Vrábelová, asistentka 

    + 421 944 978 231 

Výška vkladu:   14 000 € 

Spôsob účtovania:  podvojné účtovníctvo 

bankové  spojenie :  Slovenská sporiteľňa a.s. , GIBASKBX 

IBAN :    SK 74 0900 0000 0051 6630 1703 

 

ÚDAJE ZAPÍSANÉ V OBCHODNOM REGISTRI : 

 

Predmetom podnikania Spoločnosti je:   

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

prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 

b) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

c) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky  

d) sťahovacie služby 

e) nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla 

f) prenájom hnuteľných vecí 

g) administratívne služby 

h) vedenie účtovníctva 

i) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom 

j) uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

k) Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m 

l) prípravné práce k realizácii stavby 
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m) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

n) inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 

o) informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 

p) výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov 

q) činnosť podnikateľských , organizačných a ekonomických poradcov 

r) výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 

s) výroba a hutnícke spracovanie kovov 

t) výroba skla , výrobkov zo skla a ich úprava 

u) skladovanie a pomocné činnosti v doprave 

v) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 

w) výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok  

x) Chov vybraných druhov zvierat 

y) Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

z) Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 

aa) Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 

bb) Poskytovanie služieb v rybárstve 

cc) Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava 

dd) Výroba potravinárskych výrobkov 

ee) Výroba kŕmnych zmesí 

ff) Výroba nápojov 

gg) Textilná výroba 

hh) Odevná výroba 

ii) Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 

jj) Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba 

kk) Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov 

ll) Výroba koksu a rafinovaných produktov 

mm) Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov 

nn)       Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov 

oo)       Keramická výroba 

pp)       Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu 

qq)       Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu 

rr)       Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 

ss)       Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre 

motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky 

tt)      Výroba bižutérie a suvenírov 

uu)      Výroba hudobných nástrojov 

vv)      Výroba hračiek a hier 

ww) Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia 

xx)       Výroba sviečok a tieniacej techniky 

yy)       Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov 

zz)       Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

aaa) Kuriérske služby 

bbb) Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov 

ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 

ccc) Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 

ddd) Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

eee) Prevádzkovanie výdajne stravy 

fff)       Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 

ggg) Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 

hhh) Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok 

iii)       Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom 

jjj)        Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 

kkk) Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 
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lll)        Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied 

mmm) Dizajnérske činnosti 

nnn) Fotografické služby 

ooo) Informačná činnosť 

ppp) Čistiace a upratovacie služby 

qqq) Verejné obstarávanie 

rrr)       Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich    

prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení 

sss)       Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

ttt)       Poskytovanie sociálnych služieb 

uuu) Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

vvv) Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 

www) Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

xxx) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

yyy) Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 

zzz) Prevádzkovanie čistiarne a práčovne  

aaaa) Poskytovanie služieb osobného charakteru  

 

 

Vedenie spoločnosti 

Jozef Kostura – konateľ spoločnosti 

 

 

Majetková účasť 

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

Beloveža, vo výške 14 000 €. 

 

 

Štatutárne orgány spoločnosti 

 

Valné zhromaždenie: 

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

a rozhodovať o je vnútorných záležitostiach. Obec Beloveža ako jediný spoločník spoločnosti vykonáva 

pôsobnosť valného zhromaždenia prostredníctvom štatutárneho zástupcu obce, t. j. starostu obce. 

 

Konateľ: 

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

spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k písanému  alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj 

vlastnoručný podpis.  

 

Poradný výbor: 

Poradný výbor tvoria minimálne 3 členovia. Členom poradného výboru môže byť len zainteresovaná 

osoba. Väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť priamo zainteresované osoby. Najmenej jeden 

členov poradného výboru musí byť zamestnancom Spoločnosti.  
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Obchodná spoločnosť  

O b e c n ý  p o d n i k  B e l o v e ž a  s . r . o .   

r e g i s t r o v a n ý  s o c i á l n y  p o d n i k ,    

B e l o v e ž a  9 4 ,  0 8 6  1 4  H a ž l í n  

(ďalej len ako „spoločnosť") 

 

Predkladá 

v súvislosti s povinnosťou vyplývajúcou z ust. § 15 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len ako 

„zákon o sociálnej ekonomike") túto: 

 

Výročnú správu 

 

1. Všeobecné  ustanovenia 

Spoločnosť bola zriadená zakladateľskou listinou z dňa 27.09.2019. 

Spoločnosť riadi svoju činnosť podľa zákona o sociálnej ekonomike, pričom s odkazom na ust. 

§6 tohto zákona, bol spoločnosti dňa 24.07.2020 priznaný štatút registrovaného sociálneho 

podniku, druh: integračný (ďalej v texte sa spoločnosť bude označovať len ako „RSP"). 

V zmysle ust. § 15 zákona o sociálnej ekonomike: 

1. RSP vypracuje výročnú správu za kalendárny rok v termíne určenom štatutárnym orgánom 

alebo základným dokumentom, najneskôr však do 30. júna nasledujúceho kalendárneho 

roka. 

2. Výročná správa RSP obsahuje najmä 

a) zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má RSP uvedený vo 

svojom základnom dokumente, a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku, 

b) účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 

c) správu audítora, ak má RSP povinnosť štatutárneho  auditu, 

d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, 

e) prehľad príjmov v členení podľa zdrojov, 

f) stav a pohyb majetku a záväzkov, 

g) zloženie orgánov RSP a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka, 

h) údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdob. orgánom RSP.  

V zmysle ust. § 14 zákona o sociálnej ekonomike: 

1. RSP je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu. 

Účtovným obdobím RSP je kalendárny rok. 

2. RSP je povinný vo svojom účtovníctve osobitne sledovať činnosť vykonávanú ako 

registrovaný sociálny podnik, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov. Ak nie je 

možné v účtovníctve zabezpečiť preukázanie činnosti RSP prostredníctvom tvorby 

analytických účtov, RSP je povinný viesť analytickú evidenciu alebo ďalšie pomocné 

evidencie. 

3. RSP je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom, ak 
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a) príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom  období, za 

ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000,- eur, 

alebo 
 

b) všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, 

presiahnu 500 000,-  eur. 

 

 

RSP sídli v obci Beloveža, Beloveža 94. 

 

 

 

2. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu 

V zmysle článku 20 Zakladateľskej listiny RSP v platnom znení má RSP pozitívny sociálny 

vplyv dosahovať predovšetkým zamestnávaním marginalizovaných skupín obyvateľstva, a to 

napr. zamestnávaním zdravotne postihnutých osôb, znevýhodnených osôb, zraniteľných osôb, 

pričom práve osvojenie pracovných návykov takýchto osôb, vytvorenie pracovného kolektívu a 

celkovo začlenenie takýchto osôb do pracovnej činnosti, a tým aj do spoločenského života, čo 

do kolektívu, bude mať pozitívny sociálny vplyv na tieto osoby. 

Je potrebné uviesť, že RSP od svojho založenia pristupoval k dosahovaniu pozitívneho 

sociálneho vplyvu proaktívnou komunikáciou s jednotlivými úradmi a inštitúciami, ktorými 

boli predovšetkým: 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov 

 

Komunikácia sa týkala predovšetkým ujasnenia niektorých špecifických právnych 

inštitútov týkajúcich sa sociálneho podnikania, ako aj iných dôležitých aspektov, ako napr. 

možnosti a formy kompenzačnej prípadne inej finančnej pomoci pre RSP, spôsob účtovania a iné. 

V tomto kontexte možno konštatovať, že RSP v roku 2020 takto stanovený pozitívny sociálny 

vplyv naplňal, nakoľko zamestnal celkom 4 zamestnancov, z ktorých bolo celkom 4 osoby z 

kategórie zdravotne znevýhodnených osôb.  

Takýmto postupom RSP priebežne zabezpečoval aj ďalší spôsob naplňania pozitívneho 

sociálneho vplyvu vyplývajúceho zo zakladateľskej listiny, a to zamedzovanie marginalizácie, 

t.j. k zamedzeniu procesu vylučovania jednotlivcov na okraj spoločnosti, čím došlo k umožneniu 

zmyslu plného zúčastňovania sa na sociálnom, ekonomickom či politickom živote, čoho 

dôsledkom bolo zníženie ich materiálnej a duchovnej deprivácie a v neposlednom rade ich 

chudoby.  

 

 

3. Zloženie orgánov a ich zmeny v priebehu roku 2020/21 

Orgánmi spoločnosti sú konateľ, valné zhromaždenie a s odkazom na ust. § 9 zákona o sociálnej 

ekonomike aj poradný výbor. 
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• KONATEĽ SPOLOČNOSTI -  Jozef Kostura je konateľom spoločnosti odo dňa vzniku RSP 

bez zmeny. 

 

• VALNÉ ZHROMAŽDENIE  
 

• PORADNÝ VÝBOR bol zriadený ku dňu 04.01.2021,   
  pričom má týchto 3 členov: 

1. Ján Basár – obyvateľ obce, Trvale bytom: Beloveža 63 

2. Jozef Storinský – znevýhodnený zamestnanec, Trvale bytom: Beloveža 275 

3. Pavol Maxin - – znevýhodnený zamestnanec, Trvale bytom: Beloveža 250 

 

V súvislosti s poradným výborom je potrebné uviesť, že jeho činnosť sa riadi interným 

dokumentom, ktorým je: „Interná smernica č. 2 o zriadení poradného výboru registrovaného 

sociálneho podniku  Obecný podnik Beloveža s.r.o.  " (ďalej len ako „Interná smernica č. 2) 

 

Zamestnanci a organizačná štruktúra spoločnosti 

 

RSP pri svojej činnosti, hlavne pokiaľ ide o výber zamestnancov, aktívne spolupracuje s 

úradom práce v Bardejove. 

V súvislosti so zákonom o sociálnej ekonomike je pri výbere zamestnancov potrebné 

prihliadať na priradenie jednotlivých záujemcov do kategórie znevýhodnených a zraniteľných 

osôb definovaných týmto zákonom nasledovne: 

 

Znevýhodnenou osobou je fyzická osoba, ktorá 

a) v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v 

pracovnoprávnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, a 

ak jej zdaniteľné mesačné príjmy a mesačné príjmy zo starobného dôchodku, predčasného 

starobného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, výsluhového príspevku, 

výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového 

dôchodku nepresiahli v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa 

osobitného predpisu,1) a ktorá 

1. je mladšia ako 26 rokov veku, ukončila príslušným stupňom vzdelania sústavnú 

prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a od jej ukončenia 

nemala zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, 

2. je staršia ako 50 rokov veku, 

3. je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledu júcich 

mesiacov, 

4. dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu, 

5. žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej 

starostlivosť alebo sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej 

dochádzky, 

6. patrí k národnostnej menšine alebo etnickej menšine a potrebuje rozvíjať svoje 

jazykové znalosti, odborné znalosti alebo nadobúdať pracovné skúsenosti na účely 
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získania trvalého zamestnania, alebo 

7. má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, 

b) je osobou so zdravotným postihnutím, a to 1. je uznaná za invalidnú alebo 

2.  nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, 

duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu 

sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa lekárskeho 

posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie staršieho ako jeden rok alebo podľa 

rozhodnutia o nepriznaní invalidného dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, 

nie staršieho ako dva roky; dlhodobé zdravotné postihnutie je také zdravotné postihnutie, 

ktoré má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať najmenej dva roky. 

 

Zraniteľnou  osobu je: 

a) prijímateľ sociálnej služby podľa osobitného predpisu, 

b) fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, 

c) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno 

vzdelávacími potrebami podľa osobitného predpisu okrem dieťaťa alebo žiaka podľa osobitného 

predpisu, 

d) dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktorých sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately, 

e) plnoletá fyzická osoba po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti, plnoletá 

fyzická osoba, ktorej bola poskytovaná na základe dohody starostlivosť v zariadení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po skončení výkonu súdneho rozhodnutia 

dovfšením plnoletosti, alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá bola zverená do osobnej 

starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo ktorej bol súdom 

ustanovený poručník, 

f) fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, 

g) fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení poberania materského alebo po skončení 

poberania rodičovského príspevku, a to 18 mesiacov od skončenia poberania materského alebo 

od skončenia poberania rodičovského príspevku, 

h) fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení vykonávania osobnej asistencie alebo 

po skončení poberania peňažného príspevku na opatrovanie, a to 18 mesiacov od skončenia 

vykonávania osobnej asistencie alebo od skončenia poberania peňažného príspevku na opatrovanie, 

i) fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, 

j) fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorej mesačný príjem nepresahuje trojnásobok sumy životného 

minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, 

k) fyzická osoba po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu ochrannej výchovy, a 

to mesiacov od prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu ochrannej výchovy, 

l)  fyzická osoba bez štátnej príslušnosti, 

m) azylant alebo cudzinec, ktorému sa poskytuje doplnková ochrana. 

 

 

Rámec využitia kompenzačnej pomoci 

Podľa § 16 zákona o sociálnej ekonomike má RSP právo využiť určitú formu podpory pre 

podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky, a to buď vo forme investičnej pomoci, 

kompenzačnej pomoci prípadne vo forme pomoci na podporu dopytu. Z hľadiska dostupnosti a 
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jasnejšej špecifikácie sa RSP v roku 2020 rozhodol pre čerpanie investičnej pomoci v podobe 

kompenzačných príspevkov (ďalej len ako „kompenzačný príspevok") poskytovaných v zmysle 

ust § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len ako „zákon o službách zamestnanosti''). 

V kontexte tohto právneho predpisu slúžia kompenzačné príspevky na úhradu 

a) mzdových nákladov spojených so zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo 

zraniteľných osôb, 

b)  dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním osôb, ktoré sú znevýhodnenými 

osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave, 

c) náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám okrem osôb, 

ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave. 

Úhradu kompenzačných príspevok mohol RSP žiadať v zmysle zákona o službách zamestnanosti 

až odo dňa úspešnej registrácie do zoznamu registrovaných sociálnych podnikov, tj.od  24.07.2020 

. 

5. Predmet činnosti 

Spoločnosť má podľa zakladateľskej listiny oprávnenie podnikať v rámci voľných živností 

špecifikovaných vo výpise z obchodného registra a v úvode tejto správy sú presne uvedené.  

Aktuálne sa spoločnosť chce zameriavať najmä na: 

 

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

- Prípravné práce k realizácii stavby 

- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

- Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 

- Čistiace a upratovacie služby 

 

6. Komentár k výsledkom činnosti 

Spoločnosť Obecný podnik Beloveža s.r.o. bola zaregistrovaná dňa 10.10.2019. V tom čase 

spoločnosť nevykonávala žiadnu činnosť a jej aktivity boli zamerané na získanie štatútu registrovaného 

sociálneho podniku.  

Dňa 24.07.2020 bol spoločnosti Obecný podnik Beloveža s.r.o. Ministerstvom práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky oficiálne priznaný štatút registrovaného integračného sociálneho 

podniku. Spoločnosť začala reálne vykonávať svoju činnosť dňa 11.11.2020. 

 

Obecný podnik Beloveža s.r.o. dosahoval pozitívny sociálny vplyv meraním percenta 

zamestnaných znevýhodnených a zraniteľných osôb, čo tvorilo 100 % z celkového počtu zamestnancov. 

V kontexte existujúcej situácie týkajúcej sa epidémie COVJD 19, máme za to, že 
potencrfiálne negatívne dôsledky tejto situácie sa neodrazia na našej podnikateľskej činnosti, 
a teda nemajú významný vplyv na stabilitu a výsledky našej ekonomicko - sociálnej činnosti. 
 

 

 



10 
 
 

 

7. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

 Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť v roku 2020 reálne fungovala necelé dva mesiace, nemajú 

dosiahnuté ukazovatele veľkú výpovednú hodnotu. Skôr to treba chápať ako konštatovanie faktov. 

 

UKAZOVAŤEĽ MERNÁ JEDNOTKA ROK 2020 

výnosy spoločnosti €  17 147,32 

náklady spoločnosti €  17 060,75 

počet zamestnancov osoby 
         4 
 

 

8. Ekonomické ukazovatele 

VÝNOSY 

z predaja služieb    3 727,90 

Ostatné výnosy    9 000,-- 

dotácie ÚPSVaR    4 419,42 

S P O L U  17 147,32 
 

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku  17 147,32. Najväčšiu časť výnosov tvoria výnosy 

z predaja pozemku na výstavbu bytovky a dotácia z ÚPsVaR. 

 

NÁKLADY 

spotreba materiálu           189,11 

služby          136,08 

mzdové náklady       5 374,98 

zákonné sociálne poistenie       1 622,86 

zákonné sociálne náklady          278,44 

Ostatné náklady       9 459,29 

S P O L U    17 060,75 
 

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2019 výšku 17 060,75 Eur pričom najväčšiu časť tvorili mzdové 

náklady. 

 

 

ŠTRUKTÚRA MAJETKU SPOLOČNOSTI 

krátkodobé pohľadávky   3 258,00 

pokladnica      410,92 

bankové účty  11 106,01 

obežný majetok - spolu  14 364,01 

spolu majetok  18 783,43 

dlhodobý nehmotný majetok       384,00 
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neobežný majetok - spolu        384,00 
 

 

ŠTRUKTÚRA ZDROJOV SPOLOČNOSTI 

základné imanie     14 000,00 

zákonný rezervný fond                0,00 

VH minulých rokov                0,00 

HV za účtovné obdobie               86,57 

VLASTNÉ IMANIE       14 086,57 

krátkodobé záväzky          4 417,17 

zamestnanci        2 706,02 

zúčtovanie s orgánmi SP a ZP        1 406,26 

do rezervného fondu              86,57 

Daňové záväzky          304,89 

Zákonné rezervy         279,69 

ZÁVӒZKY        4 696,86 
 

 

9. Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2020 

 

POZÍCIA POČET 

konateľ 1 

administratívny pracovník 1 

robotníci 3 
 

Spoločnosť Obecný podnik Beloveža s.r.o. začal reálne vykonávať svoju činnosť dňa 11.11.2020 

prijatím troch zamestnancov (1 administratívny pracovník, 2 robotníci). K 31.12.2020 spoločnosť 

zamestnávala celkovo 4 pracovníkov, ktorí sú všetci zdravotne znevýhodnenými osobami.  

 

10. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Prvoradým záujmom RSP  je pokračovanie v dosahovaní pozitívne merateľného 
sociálneho vplyvu a jeho  intenzívne  prehlbovanie  aktívnou   činnosťou  na  trhu  a 
zamestnávaním   znevýhodnených a zraniteľných  osôb za účelom  ich integrácie  na  
pracovný trh.  

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť zahájila svoju činnosť až koncom roka 2020, 

chceme v roku 2021 naplno rozvinúť väčšinu plánovaných činností. Výrazný nárast očakávame 

najmä v stavebnej činnosti a to súvislosti s výstavbou obecných nájomných bytom, na ktorých 

sa obecný podnik bude spolupodieľať.  

Rozhodný krok k zahájeniu poľnohospodárskej činnosti bol vykonaný dňa 17.05.2021 

podaním žiadosti na Poľnohospodársku platobnú agentúru (PPA) o priame podpory na rok 

2021. Práve čerpanie dotácii je nevyhnutným predpokladom na úspešne podnikanie 
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v poľnohospodárstve, kde v počiatočnej fáze plánujeme začať obhospodarovaním 

poľnohospodárskych pozemkov o výmere cca 17 hektárov.  

 

Výrazným spôsobom sa budeme podieľať na vykonávaní tradičných komunálnych 

činností v prospech obce Beloveža a to hlavne v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň, údržbu 

miestnych komunikácii, údržbu cintorína, či vykonávanie zimnej údržby počas zimných 

mesiacov.  

 

V neposlednom rade bude v roku 2021 potrebné zapracovať na spropagovaní ponuky 

komerčných služieb v prospech občanov, a to najmä kosenie trávnatých plôch, vyťahovanie 

žúmp, služby starostlivosti o domácnosť a záhradu, rozvoz palivového dreva (metrovica), resp. 

príprava palivového dreva podľa požiadaviek zákazníkov (štiepanie, balenie do paliet a pod.). 

 

Vzhľadom na plánované aktivity obecného podniku bude potrebné navýšiť počet 

zamestnancov spoločnosti. 

 

 

11. Prílohy 

 

Účtovná závierka 

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020 

 


