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Dátum vzniku : 10.04.2020   

Sídlo: Liptovský Ondrej 274  

Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri:   nie je zriadená 

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenila* adresu  sídla  ani prevádzkarne,   

 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný: číslo štatútu 144/2020_RSP 

Dátum priznania štatútu: 1.6.2020 

 

Zápis označenia r. s. p. alebo registrovaný sociálny podnik do príslušného registra: Spoločnosť je pri plnení tejto zákonnej 
povinnosti v termíne v súlade so zákonom. Spoločnosť pri svojom obchodnom mene v úradnom i obchodnom styku používa 
zákonom stanovené označenie. 

  

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti:     poradný výbor  

Spôsob kreovania poradného výboru: menovanie / voľby*  

 

RSP má  vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. 

Počet  zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka:      1 

RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru. 

RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená nenastali* žiadne  zmeny v zložení 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 alebo nebol* zrušený konkurz 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* alebo sa nezlúčil* s inou osobou, ktorá nebola 
registrovaným sociálnym podnikom.. 

 

Predmety činnosti RSP: 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil* predmety činnosti.    § 27a ods. 2 písm. e) 

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky prospešnej služby v oblasti: 

 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti  

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu  spoločnosti je najmä:  najmä 
stavebným činnostiam a komunálnym službám ako je údržba verejných priestranstiev, údržba objektov, poskytovanie služieb pre 
domácnosť a záhradu v prospech obce Liptovský Ondrej a jej občanov, obcí a občanov mikroregiónu Baranec. 

 

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: Percento zamestnaných  zvýhodnených 
a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť 
zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení   zákona č. 112/2018  
z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o  zmene  a doplnení  niektorých zákonov (ďalej  len ,,zákon č. 112/2018  Z. 
z.)  

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

 

Priebeh plnenia hlavného cieľa v roku 2020 - doplniť tabuľku 
 

1 - 12 mesiac 
stav ku koncu mesiaca 

% zamestnaných znevýhodnených 
osôb a/alebo zraniteľných osôb 
z celkového počtu zamestnancov v 
TPP 

 
merateľný PSV splnený / nesplnený 

8 100 splnený 

9 100  

10 100  

11 100  

12 100  
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Záver: 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho 
sociálneho vplyvu (PSV). 

  
Počet zamestnancov účtovnej jednotky  

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 1,6 
2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 2. 

-  z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti 
štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto 
vedúceho zamestnanca: 0 

 V prípade RSP, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, RSP plnil podmienku v zmysle §6 
odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch. 

 

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* %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na 
dosiahnutie hlavného cieľa. 

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 využil* výhody pri verejnom obstarávaní (in house). 

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. 

 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil obmedzenia v zmysle § 24 odek 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 prekročila / neprekročila* 5-násobok sumy najnižšej mzdy 
(podmienky boli  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). 

 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nevyplácal* mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal 
pri  poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v 
znení zákona č. 112/2018 Z. z.) 

RSP vyhlasuje, že nevyužil  úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.  

RSP spĺňa výnimku na odoberanie/dodávanie  tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle §24 odsek 5, 
písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE. 

RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, vzal / nevzal* úver alebo pôžičku od závislej osoby. Ak si RSP vzal 
úver alebo pôžičku od závislej osoby, úrok z tohto úveru alebo pôžičky presahuje / nepresahuje* základnú úrokovú sadzbu 
podľa osobitného predpisu. 
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Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok 

 
Položka majetku 

 
Č.r. 

Obstarávacia cena Oprávky 

2019 Prírastky Úbytky Presuny 2020 2019 Prírastky Úbytky Presuny 2020 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aktivované náklady na vývoj 01           

Softvér 02           

Oceniteľné práva 03           

Drobný dlhodobý nehmotný 
majetok 

04 
          

Ostatný dlhodobý nehmotný 
majetok 

05 
          

Obstaranie dlhodobého 
nehmotného majetku 

06 
          

Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý nehmotný majetok 

07 
          

Dlhodobý nehmotný majetok 
spolu (súčet r. 01 až 07) 

08 
          

 

 

Položka majetku 

 

Č.r. 
Opravné položky Zostatková hodnota 

2019 Prírastky Úbytky Presuny 2020 2019 2020 

a b 11 12 13 14 15 16 17 

Aktivované náklady na vývoj 01        

Softvér 02        

Oceniteľné práva 03        

Drobný dlhodobý nehmotný 
majetok 

04 
       

Ostatný dlhodobý nehmotný 
majetok 

05 
       

Obstaranie dlhodobého 
nehmotného majetku 

06 
       

Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý nehmotný majetok 

07 
       

Dlhodobý nehmotný majetok 
spolu (súčet r. 01 až 07) 

08 
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Položka majetku 

 
Č.r. 

Obstarávacia cena Oprávky 

2019 Prírastky Úbytky Presuny 2020 2019 Prírastky Úbytky Presuny 2020 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pozemky 09           

Umelecké diela a zbierky 10           

Predmety z drahých kovov 11           

Stavby 12           

Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí 

13 
          

Dopravné prostriedky 14           

Pestovateľské celky trv.porast. 15           

Základné stádo a ťaž. zvieratá 16           

Drobný dlhodobý hm. majetok 17           

Ostatný dlhodobý hm. majetok 18           

Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku 

19 
          

Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý hmotný majetok 

20 
          

Dlhodobý hmotný majetok 
spolu (súčet r. 09 až 20) 

21 
          

 

 

Položka majetku 

 

Č.r. 
Opravné položky Zostatková hodnota 

2019 Prírastky Úbytky Presuny 2020 2019 2020 

a b 11 12 13 14 15 16 17 

Pozemky 09        

Umelecké diela a zbierky 10        

Predmety z drahých kovov 11        

Stavby 12        

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 13        

Dopravné prostriedky 14        

Pestovateľské celky trv.porast. 15        

Základné stádo a ťaž. zvieratá 16        

Drobný dlhodobý hm. majetok 17        

Ostatný dlhodobý hm. majetok 18        

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 19        

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 20        

Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet   r. 09 až 20) 21        
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Položka majetku 

 
Č.r. 

Obstarávacia cena Oprávky 

2019 Prírastky Úbytky Presuny 2020 2019 Prírastky Úbytky Presuny 2020 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Podielové cenné papiere a 
podiely v dcérskej účtovnej 
jednotke 

 
22 

          

Podielové cenné papiere a 
podiely v spoločnosti s 
podstatným vplyvom 

 
23 

          

Realizovateľné cenné   papiere 
a podiely 

24 
          

Dlhové cenné papiere držané 
do splatnosti 

25 
          

Pôžičky účtovnej jednotke v 
konsolidovanom celku 

26 
          

Ostatné pôžičky 27           

Ostatný dlhodobý finančný 
majetok 

28 
          

Obstaranie dlhodobého 
finančného majetku 

29 
          

Dlhodobý finančný majetok 
spolu (súčet r. 22 až 29) 

30 
          

Neobežný majetok spolu (r. 
08 + r. 21 + r. 30) 

31 
          

 

 

Položka majetku 

 

Č.r. 
Opravné položky Zostatková hodnota 

2019 Prírastky Úbytky Presuny 2020 2019 2020 

a b 11 12 13 14 15 16 17 

Podielové cenné papiere  a podiely  v dcérskej  účtovnej jednotke 22        

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným 
vplyvom 

23 
       

Realizovateľné cenné papiere a podiely 24        

Dlhové cenné  papiere držané  do  splatnosti 25        

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 26        

Ostatné pôžičky 27        

Ostatný dlhodobý finančný majetok 28        

Obstaranie dlhodobého finančného majetku 29        

Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet   r. 22 až 29) 30        

Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30) 31        
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Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám 

Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky 2019 Tvorba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky 2020 

a b 1 2 3 4 5 

žiaden záznam 

Spolu x      
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Tabuľka č. 3: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam 

Číslo účtu Názov účtu 
Zostatok opravnej položky 

2019 
Tvorba Zníženie Zrušenie 

Zostatok opravnej položky 
2020 

a b 1 2 3 4 5 

žiaden záznam 

Spolu x      
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Tabuľka č. 5: k čl. IV. A   - Vlastné imanie 

Názov položky 
Oceňovacie rozdiely z 

precenenia majetku a záväzkov 
Oceňovacie rozdiely z 
kapitálových účastín 

Zákonný rezervný fond Ostatné fondy 
Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 
Výsledok hospodárenia 

a 1 2 3 4 5 6 

Zostatok 2019      0,00 

Prírastky    5 000,00  2 031,00 

Úbytky       

Presuny       

Zostatok 2020    5 000,00  2 031,00 
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Tabuľka č. 6: č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné 

Položka rezerv 
Číslo 

riadku 
Zostatok 2019 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2020 

a b 1 2 3 4 5 6 

Rezervy zákonné dlhodobé        

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky 
odpadov po jej uzatvorení 

01 
      

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov 
a obalov 

02 
      

Iné 03       

Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet   r. 01 až   r. 03) 04       

Rezervy zákonné krátkodobé        

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky 
odpadov po jej uzatvorení 

05 
      

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov 
a obalov 

06 
      

Iné 07       

Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet   r. 05 až   r. 07) 08       
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Tabuľka č. 7: č. 2 k čl. IV. B   - Rezervy ostatné 

Položka rezerv 
Číslo 

riadku 
Zostatok 2019 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2020 

a b 1 2 3 4 5 6 

Rezervy ostatné dlhodobé        

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky 
odpadov po jej uzatvorení 

01 
      

Zamestnanecké požitky 02       

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov 
a obalov 

03 
      

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 04       

Iné 05       

Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet   r. 01 až   r. 05) 06       

Rezervy ostatné krátkodobé        

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky 
odpadov po jej uzatvorení 

07 
      

Zamestnanecké požitky 08       

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov 
a obalov 

09 
      

Nevyfakturované dodávky a služby 10       

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej 
správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia 

11 
      

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 12       

Iné 13       

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet   r. 7 až   r. 13) 14       
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Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery 

Charakter 
bankového úveru 

Poskytovateľ 
bankového úveru 

 
Mena 

Úroková sadzba v 
% 

 
Dátum splatnosti 

Krátkodobá časť Dlhodobá časť  
Výška istiny 2020 

Nákladový úrok za 
rok 2020 Zostatok 2020 Zostatok 2019 Zostatok 2020 Zostatok 2019 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

žiaden záznam 

Spolu x x x x       
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Tabuľka č. 10: k čl. VII   - Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

Iné aktíva a iné pasíva Číslo riadku Zostatok 2020 Zostatok 2019 

a b 1 2 

Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv 01   

Aktívne súdne spory 02   

Ostatné iné aktíva 03   

Záväzky z poskytnutých záruk 04   

Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov 05   

Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov 06   

Záväzky z ručenia 07   

Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží 08   

Ostatné iné pasíva 09   

Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov 10   

Povinnosti z opčných obchodov 11   

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv 12   

Povinnosti   z   nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv 13   

Iné povinnosti 14   
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Tabuľka č. 11: k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve 
účtovnej jednotky 

Nehnuteľná kultúrna pamiatka Hodnota 2020 

a 1 

žiaden záznam 

Spolu  
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