
Obecný podnik Cerovo, s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Cerovo 259, 96252 Cerovo 
 
 
 
 
 

POZNÁMKY  

k 31.12.2021 

 
Výročná správa registrovaného sociálneho podniku 

 

 

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 
 
 

 

Obchodné meno: Obecný podnik Cerovo, s.r.o. 
 

Sídlo spoločnosti: Cerovo 259, 96252 Cerovo 
 

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská 

Bystrica, oddiel s.r.o., vložka č. 39520/S 
 

Deň zápisu do OR: 28.08.2020 
 

IČO : 53 172 353 
 

DIČ DPH: SK2121318617 
 

Výška vkladu: 5000 € 
 
 
 

Obecný podnik Cerovo, s.r.o. je  spoločnosť založená jediným vlastníkom, ktorým je 

Obec Cerovo. Spoločnosť vznikla zakladateľskou listinou zo dňa 07.07.2020, v zmysle 

ustanovení § 105 – 153 Obchodného zákoníka 
 

 

2. Vedenie spoločnosti 
 

 

Mgr. Margita Boďová – konateľka spoločnosti 
 
 
 

3. Majetková účasť 
 
 

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

je Obec Cerovo, vo výške 5 000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Štatutárne orgány spoločnosti 
 
 

 

Valné zhromaždenie 

 

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom Spoločnosti. Pôsobnosť valného 
zhromaždenia je daná najmä ustanoveniami § 125 a nasl. Obchodného zákonníka a 
ďalšími ustanoveniami Obchodného zákonníka, predovšetkým § 113 ods. 5 a 6, § 66 ods. 
3, § 131 ods. 3. 

 

Obec Cerovo je 100 % spoločník a svoje práva vykonáva na valnom zhromaždení osobne 
prostredníctvom štatutárneho zástupcu a tým je starostka obce. 

 

 

Valné zhromaždenie a Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo uznesením č.85/2020 zo dňa 

17.04.2020 na zriadení obecného sociálneho podniku a vymenovalo za konateľku tejto 
spoločnosti Mgr. Margitu Boďovú. 

 

VZ prostredníctvom konateľa hneď po vzniku spoločnosti požiadalo o pridelenie štatútu 
Registrovaný integračný sociálny podnik. Tento štatút mu bol pridelený 28.10.2020 

 

Konateľ 

 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne a 
to podľa ustanovenia § 13 a 133 a nasl. Obchodného zákonníka. Konateľ sa v mene 
spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému 
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný  podpis a funkciu.  

       
 

5. Predmet činností 

 

Obecný podnik Cerovo, s.r.o. má podľa zakladateľskej listiny oprávnenie podnikať v každej 
oblasti v rámci voľných živností. Spoločnosť vykonáva  

 

- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

- Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 
- Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 

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

- Prípravné práce k realizácii stavby 
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

- Ukončovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 
- Poskytovanie sociálnych služieb 

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 
- Poskytovanie služieb osobného charakteru 

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

- Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 
- Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu 



 
 

6. Zhrnutie výsledkov hospodárenia spoločnosti 
 

Spoločnosť Obecný podnik Cerovo, s.r.o. v roku 2020 navykonávala žiadnu činnosť.  
 
 

 

Štruktúra zdrojov spoločnosti  

 
Vlastné imanie   

Základné imanie  5000€ 

VH za účtovné obdobie   

Záväzky   

Do rezervného fondu   

Krátkodobé záväzky   

Zamestnanci   

Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP   

Dane   

 
 

7. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

 

Sociálny podnik, Obecný podnik Cerovo, s.r.o. plánuje v máji 2021 zamestnať prvých 
zamestnancov, s činnosťou zameranou na stavebné práce a spoločensky prospešné služby. 
Cieľom Obecného podniku Cerovo, s.r.o. je vybudovať stabilný podnik, ktorý zabezpečí prácu 
obyvateľom našej obce.  V prípade získania  investičnej pomoci  rozšíriť činnosť sociálneho 
podniku o výrobu výrobkov a tým zabezpečiť činnosť podniku tak, aby zamestnanosť 
nezasiahol sezónny dopyt. 
 
 
 
 
 

V Cerove, dňa 03.06.2021 
 
 
 
 
                                                                                   Obecný podnik Cerovo, s.r.o. 
                                                                                   Mgr. Margita Boďová, konateľ 
                                                                              


