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VÝROČNÁ SPRÁVA 

ZA ROK 2020 



1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 
 

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

Sídlo spoločnosti: Kľušov 175, 086 22 Kľušov 

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, vložka č. 
39306/P 

Deň zápisu: 08.11.2019 

IČO: 52 655 474 

IČ DPH: 2121123752 

Výška vkladu: 5 000,00€ 

 
Obecný podnik Kľušov, s.r.o., registrovaný sociálny podnik (RSP) , je spoločnosť 

založená Zakladateľskou listinou zo dňa 11.09.2019 podľa § 105 a následne Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle interného dokumentu  
spoločnosti č. 01/2020 -  Poradný výbor, zo dňa 27.2.2020. Členovia poradného výboru boli 
menovaní konateľom spoločnosti na obdobie do konania prvých volieb členov do 
Poradného výboru. 

 

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal vyhlásený 
konkurz na majetok, nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok 
majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je 
v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii. 

 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul ani sa 
nezlúčil s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň 
vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa nerozdelil.  

 

2. Vedenie spoločnosti 
 

Ing. František Čulák, konateľ spoločnosti  
 

3. Majetková účasť 
 

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, 

ktorým je Obec Kľušov, vo výške 5 000,00  €. 

 
 
 
 
 



4. Štatutárne orgány spoločnosti 
 

Valné zhromaždenie 

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

rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Obec Kľušov, 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 Kľušov, ak je jediným spoločníkom 

obec Kľušov 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,  v ý 

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

 

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 vykonáva svoju funkciu za odmenu vo výške minimálnej mzdy.  

 

Poradný výbor 

Sociálny podnik vytvorí v zmysle §9 zák. č. 112/2018 Z. z., poradný výbor, ktorý pozostáva 

z troch členov a je tvorený zainteresovanými osobami.  

Dátum zriadenia poradného výboru - splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b)  

zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení  

(zákon o SE): 27.2.2020. 

Spôsob kreovania poradného výboru:  

konateľ spoločnosti menoval troch členov Poradného výboru, jedného z radov 
zamestnancov a dvoch z radov obyvateľov obce, na obdobie do konania prvých volieb. 

 

 

5. Predmet činnosti 
 

 Čistiace a upratovacie služby  

 Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava  

 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov  

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

 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien  

 Prípravné práce k realizácii stavby  

 



 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s    prenájmom  - Prenájom hnuteľných vecí  

 Služby požičovní  

 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby  

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

prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/  

  Poskytovanie služieb osobného charakteru  

 Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve  

 Poskytovanie sociálnych služieb  

 Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu  

 Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí  

 Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom  

 Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne  

 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu  

 Prevádzkovanie výdajne stravy  

 Vedenie účtovníctva  

 Administratívne služby  

 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

 

 

6. Komentár k výsledkom činnosti 
 

Spoločnosť bude poskytovať služby, ktoré budú využívané nielen v obci, ale aj v širšom okolí, 

informovať, motivovať a poskytovať informácie o sociálnom podnikaní iným potenciálnym 

záujemcom z okolia a regiónu o význame Spoločnosti ako sociálneho podniku. 

Spoločnosť Obecný podnik Kľušov s.r.o. bola založená  koncom roka 2019, preto až v roku 

2020 mali reálnu možnosť dosiahnuť predmet podnikania za akým bola spoločnosť založená.  

Pozitívnym sociálnym vplyvom a hlavným cieľom  aj zamestnávanie dlhodobo 

nezamestnaných s cieľom ich pracovnej integrácie, posilniť ich pracovné zručnosti, návyky 

a začleňovanie sa do pracovného kolektívu. Ďalej spoločnosť má v pláne zamestnávať aj 

zdravotne postihnutých občanov.  

Na základe spomínaného spoločnosť  Obecný podnik Kľušov s.r.o., r.s.p. v roku 2020 dosiahla 

niekoľko výsledkov. Táto spoločnosť realizovala Revitalizáciu centrálnej zóny  v obci Kľušov, 

Rekonštrukciu chodníka na cintoríne v obci Stebník, Revitalizáciu priestranstva pri kostole 

v obci Harhaj, Revitalizáciu doprovodného vegetačného pásu  v obci Tročany, Budovanie 

prvkov zelenej infraštruktúry v zastavanom území obce Janovce, výstavba chodníka pri 

miestnej komunikácii v obci Janovce. Stavebné úpravy miestnej komunikácie v obci Tročany. 

 

 

 



RSP - Obecný podnik Kľušov s.r.o., r.s.p. -  nie je  povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o 
SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom.  

 Povinnosť auditu u RSP vzniká, ak: 
1.  príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za 

ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200.000 € alebo 
2.  všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, 

presiahnu 500.000 € 
 

 

7. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 
 

 

Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
2019 2020 

Porovnanie 
index 

Výnosy 
spoločnosti 

€ 0,00 127 857,54  

Náklady 
spoločnosti 

€ 1 055,00 117 476,72  

Počet 
zamestnancov 

os 1 3  

 

 

 

8. Ekonomické ukazovatele 
 

 
 

VÝNOSY  
 2019 2020 

602 – 602 - Tržby z predaja služieb – dokončené zákazky 0,00 44 438,22 

606 – Výnosy zo zákazky  0,00 67 874,71 

648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  0,00 15 544,61 

633 – Kurzové rozdiely 0,00 0,00 

SPOLU 0,00 127 857,54 

 

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2020  výšku 127 857,54 €. 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka  nevyužil servisné 
poukážky 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka využil  zníženú sadzbu 
DPH (10%) 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal  verejné 
prostriedky (ak nešlo  o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných 
predpisov na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala 
podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne 
vratného finančného príspevku. 

 

 
 



NÁKLADY  
 2019 2020 

501 - Spotreba materiálu 0,00 65604 

518 - Služby 0,00  14 496 

511 – Opravy a údržba 0,00 1 111 

513- 0,00 44 

521 - Mzdové  0,00 25697 

524 - Sociálne poistenie  0,00 8 645 

527 - Sociálne náklady  0,00 1 589 

531 – Daň z motorových vozidiel 0,00  

538 - Dane a poplatky 0,00  

548 – Ostatné náklady na hosp. činnosť 0,00 98 

551 - Odpisy 0,00  

562 - Úroky 0,00  

568 - Ostatné finančné náklady 0,00 193 

SPOLU 0,00 € 117 477 
 

 

 

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 117 476,72 € pričom podstatnú časť 

nákladov tvorili mzdové náklady. 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil  obmedzenia 
v zmysle § 24 odsek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s 
pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom roku nepresiahli: 

1)  5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet 
zamestnancov  RSP a zároveň 

2)  3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v 
hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, 
pričom  

3)  suma najvyššej mzdy neprekročila 5-násobok sumy najnižšej mzdy 
(podmienky musia byť dodržané kumulatívne) 
 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nepresiahol  obvyklú 
cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne 
používaná v mieste a čase  plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery 
opotrebenia predmetného plnenia). 

 

 

Štruktúra majetku spoločnosti 
Dlhodobý hmotný majetok 0,00 € 
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 € 
Neobežný majetok 0,00 € 
Krátkodobé pohľadávky 18 437,51€ 
Pokladnica 164,47 € 
Bankové účty/kontokorent 9 138,64 € 
Obežný majetok 27 740,62 € 

 
 

 



 

Štruktúra zdrojov v spoločnosti 
Vlastné imanie  
Základné imanie 5 000,00 € 
Kapitalové fondy 0,00 € 
Fondy zo zisku 0,00 € 
VH minulých rokov -1 035,01 € 
VH za účtovné obdobie 10 380,82 
Záväzky  
Rezervy 694,49 € 
Krátkodobé záväzky 12 553,81 € 
Zamestnanci 1 403,58 € 
Zúčtovanie s orgánmi sp a zp 656,95 € 
Dane 0,00 € 

 

9. Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2020 
 

 
 

Konateľ 1 

Stavebný pracovníci 2 

 

Počet zamestnancov bude variabilný, z dôvodu využívania dotácii z úradu práce. V roku 

2020 spoločnosť zamestnávala 3 zamestnancov. V roku 2020 spoločnosť  zamestnávala  

zamestnancov hlavne cez projekty z ÚPSVaR. 

Konkrétne sa jedná o dohody o poskytnutí vyrovnávacích a kompenzačných príspevkov 

integračnému podniku. Pracovné pomery zväčša trvajú 9 až 12 mesiacov. Závisí to od typu 

dohody medzi Obecným podnikom Kľušov s.r.o. a ÚPSVaR.  

 Priemerný počet zamestnancov  Spoločnosti za kalendárny rok je 3. 
 
 

V roku 2019 bola podaná žiadosť o poskytnutie  finančného príspevku na podporu 

vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach 

zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č. 2 

podľa § 54 ods. 1 písm a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti   a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola následne aj 

schválená.  

 

Prehľad dohôd uzatvorených s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove: 

1. Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v 

rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 1  č. 19/34/054/364 zo 

dňa 23.12.2019 

 

 

 

https://www.crz.gov.sk/4378062/
https://www.crz.gov.sk/4378062/


 

10. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Spoločnosť Obecný podnik Kľušov, s. r. o. je verejnoprospešným, ktorého hlavným 

cieľom je v zmysle § 5 ods. 1 zák. č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zák. č. 112/2018 

Z.z“), dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti podpory 

zamestnanosti prostredníctvom znižovania regionálnych rozdielov a zvyšovania miestnej 

zamestnanosti znevýhodnených a zraniteľných osôb. Služby, ktoré poskytuje spoločnosť, 

prispejú k pozitívnemu sociálnemu vplyvu tým, že poskytnú voľné pracovné miesta 

znevýhodneným alebo zraniteľným osobám, ktoré si dlhodobo na trhu práce nevedia 

nájsť uplatnenie a osobám zo zvláštnymi potrebami alebo znevýhodneniami. Týmto 

osobám bude poskytnuté zaradenie do pracovného kolektívu, vštepená pracovná morálka 

a pracovné návyky, nájdu možnosť uplatnenia a sebarealizácie v spoločnosti s tým, že 

budú pre ňu užitoční a príde tak k zamedzeniu marginalizácie takýchto osôb najmä k 

zamedzeniu procesu vylučovania jednotlivcov na okraj spoločnosti, čím príde u takýchto 

osôb k umožneniu zmysluplného zúčastňovania sa na sociálnom, ekonomickom či 

politickom živote, čoho dôsledkom nebude ich materiálna a duchovná deprivácia a 

chudoba a teda bude dosahovaný pozitívny sociálny vplyv u takýchto osôb. Pracovným 

pomerom budú vedení k samostatnosti a zodpovednosti za seba i sociálny podnik, v 

ktorom vykonávajú pracovnú činnosť. V neposlednom rade majú šancu zaradiť sa 

plnohodnotne do spoločenského života a získanou mzdou zvýšiť svoj životný štandard. 

Spoločnosť prispeje k znižovaniu nezamestnanosti a skvalitňovaniu služieb pre obyvateľov 

obce aj mikroregiónu. 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil merateľný pozitívny 
sociálny vplyv. 

 

V prípade integračného podniku: 

-  percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového 

počtu zamestnancov spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE. Pozitívny 

sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento 

zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE. 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nesplnil  hlavný cieľ, ktorým je 

dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 

 

11. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia 

Podľa účtovnej závierky zostavenej dňa 28.06.2021, spoločnosť dosiahla hospodársky 

výsledok vo výške 10 380,82 Eur.  

 

 

 

 



Sociálny podnik Obecný podnik Kľušov s.r.o., registrovaný sociálny podnik, tento zisk 

využije v 100% výške podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dosiahnutie hlavného cieľa podľa 

§ 5 ods. 1 písm. b).

Spoločnosť je povinná  vytvoriť rezervný fond z čistého zisku  vykázaného v riadnej 

účtovnej závierke za rok 2020, a to vo výške minimálne 5% z čistého zisku, nie však viac 

ako 10%  základného imania. Obecný podnik Kľušov s.r.o., registrovaný sociálny podnik 

vytvorí rezervný fond za rok 2020 vo výške 500,00 Eur. 

RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného 

dokumentu zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100% zisku po zdanení 

na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV. 

RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka nemenil %-nú výšku zisku, 

ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa. 

12. Prílohy

Účtovná závierka 

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020 

Poznámky 

 Spracovala:     Ing. Mgr. Miriama Leščišinová, MBA 

 Schválil:        Ľuboš Guliga        V Kľušove dňa 30.06.2021 
 Obecný podnik Kľušov, s.r.o., r.s.p. 

 konateľ 


