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VÝROČNÁ SPRÁVA 

ZA ROK 2020 

  



1. Základne identifikačné údaje spoločnosti  

 

Obchodné meno: Obecný podnik Jedľová s.r.o., r.s.p. 

Sídlo spoločnosti: Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník  

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, vložka č. 34372/P 

Deň zápisu: 31.03.2017 

IČO:  50814397 

IČ DPH: SK2120480593 

Výška vkladu: 5000 EUR 

 

Obecný podnik Jedľová s.r.o. je kapitálová spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo 

dňa 31.03.2017 podľa §105 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení 

neskorších predpisov.  

2. Vedenie spoločnosti  

Ján Vaňko – konateľ spoločnosti  

 

3. Majetková účasť  

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

Obec Vyšná Jedľová, vo výške 5000 EUR.  

 

4. Štatutárne orgány spoločnosti  

 

a) Valné zhromaždenie  

VZ je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti alebo 

rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Obec Vyšná Jedľová, ako 100% spoločník, 

vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho zástupcu 

obce. 

V prípade o b c h o d n e j  s p o l o č n o s t i obce Vyšná Jedľová, ak je jediným 

spoločníkom, obec Vyšná Jedľová 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 Ján Vaňko. 

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

v y k o n á v a   p ô s o b n o s ť valného zhromaždenia zásadne starosta obce. 

 

b)  Konateľ 

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

tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripojí svoj podpis. Konateľ 

vykonáva svoju funkciu bezodplatne.  

 

5. Predmet činnosti  

o Textilná výroba 

o Odevná výroba 

o Výroby bižutérie a suvenírov 

o Výroba hračiek a hier 

o Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia  

o Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom  

o Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

o Prípravné práce k realizácií stavby 

o Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov 

o Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

o Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti  

o Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla 

o Sťahovacie služby 

o Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 

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

o Prevádzkovanie výdajne stravy 

o Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 

o Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájom  

o Vedenie účtovníctva 



o Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

o Služby požičovní  

o Prenájom hnuteľných vecí 

o Čistiace a upratovacie služby 

o Administratívne služby 

o Prevádzkovanie čistiarne a práčovne  

o Poskytovanie služieb osobného charakteru  

o Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti  

o Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí  

 

6. Komentár k výsledkom činnosti  

 

Obecný podnik Jedľová s.r.o. rsp v roku vykonával predovšetkým činnosti spojené 

s práčovňou a žehliarňou. Medzi najväčších klientov spoločnosti patrili: 

Atrium Svidník n.o. – cca 6 055kg prádla 

Miroslav Blanár – cca 2 330kg prádla 

ZSS Nižná Polianka – cca 1 040kg prádla 

Jozef Potičný – 1 645ks obrusov a návlekov na stoličky 

ZŠ 8. mája – 1 961 ks plachiet do sauny 

 

Okrem vyššie uvedených podnik zabezpečoval pranie a žehlenie pre viaceré ubytovacie 

zariadenia (Hotel Rubín, Penzión Olla, Penzión Medveď a iné), reštaurácie (Jasmín, 

Reštaurácia Martin a iné), obce (Šarišský Štiavnik, Kurimka, Valkovce, Korejovce a iné) ako 

aj pre súkromné osoby.  

V priebehu roka 2020 sa podnik zameral na rozširovanie svojej činnosti v oblasti drobnej 

stavebnej práce. Služby využili najmä súkromné osoby a obce Vyšná Jedľová a Nižná 

Jedľová. Činnosť sa zameriavala na pokladku zámkovej dlažby, výkopové práce, stierkovanie 

a maľovanie a iné.  

Významnou udalosťou bolo schválenie Regionálneho príspevku, vďaka čomu sa plánuje 

v priebehu roku 2021 zakúpiť technika umožňujúca ďalšie rozširovanie služieb v oblasti 

stavebnej činnosti a starostlivosti o zeleň 

 



7. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

Ukazovateľ Merná jednotka 2020 2019 Index 

Výnosy € 164 279 88 692 1,85 

Náklady € 158 314 111 562 1,42 

Zamestnanosť Osoby 5 4 1,20 

Znevýhodnení 

zamestnanci 

osoby 4 3 1,33 

 

8. Ekonomické ukazovatele 

Príjmy 

Tržby z predaja majetku 2 473 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 125 543 

Tržby z predaja majetku 433 

Ostatné výnosy 35 830 

 

Náklady 

Náklady na obstaranie predaného tovaru 1 730 

Spotreba materiálu, energií 8 486 

Služby 91 864 

Osobné náklady 46 468 

Dane a poplatky 142 

Odpisy 9 046 

Ostatné náklady 578 

 

Štruktúra majetku spoločnosti 

Dlhodobý hmotný majetok 16 228 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 

Krátkodobé pohľadávky 17 671 

Bankové účty 18 953 

Spolu 52 852 

 

Štruktúra zdrojov podniku 

Vlastné imanie 52 852 

Základné imanie 5 000 

Kapitálové fondy 30 

Fondy zo zisku  

HV z minulých rokov -25 044 

HV za účtovné obdobie 5 422 

Záväzky 67 444 

Dlhodobé záväzky 87 

Krátkodobé záväzky 57 553 

Krátkodobé rezervy 1 804 

Ostatné  8 000 

 



9. Prehľad zamestnanosti podniku 

Prehľad zamestnancov 

Pozícia Celkovo Z toho znevýhodnený 

Vodič 1 1 

Pracovník práčovne a žehliarne 3 2 

Robotník 1 1 

 

Celkový počet zamestnancov sa v priebehu roka 2020 stabilizoval na počet 5. Ako 

registrovaný sociálny podnik využíva kompenzačné príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny. Je predpoklad nárastu zamestnancov v priebehu roka 2021, na pozícií robotník. 

 

10. Predpokladaný vývoj podniku 

Obecný podnik Jedľová s.r.o. rsp sa snaží rozširovať svoju činnosť. Hľadáme možnosti 

rozširovania na základe dopytu po určitých službách, ako aj na základe schopnostiach 

a danostiach nezamestnaných v obci.  

Taktiež chceme rozvíjať vzťahy s už existujúcimi klientmi a obchodnými partnermi, 

zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb. 


