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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

 

Obchodné meno : Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. 

Sídlo spoločnosti : Hlavná 51, 941 03  Úľany nad Žitavou 

Registrácia spoločnosti : Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu 

Nitra oddiel s.r.o., vložka číslo 50529/N 

Deň zápisu do OR : 12.2.2020 

IČO : 529 370 03 

DIČ DPH : 2021181150 

Výška vkladu : 5 000 € 

 

Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o., je akciová 

spoločnosť založená jediným vlastníkom, ktorým je Obec Úľany nad Žitavou. 

Spoločnosť vznikla zakladateľskou listinou zo dňa 07.01.2020, v zmysle 

ustanovení § 105 – 153 Obchodného zákonníka 

 

2. Vedenie spoločnosti 

 

Emília Federičová – konateľka spoločnosti do 23.8.2020 

Ing. Frýželka Rudolf – konateľ spoločnosti od 24.8.2020 

 

3. Majetková účasť  

 

Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom zakladateľa, 

ktorým je Obec Úľany nad Žitavou, vo výške 5 000 € /slovom päťtisíc eur/ 

 

 



4. Orgány spoločnosti  

 

Valné zhromaždenie  

 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Zakladateľ ako jediný 
spoločník vykonáva všetky jeho právomoci. Pôsobnosť valného zhromaždenia 
je daná najmä ustanoveniami §125 a nasl. Obchodného zákonníka a ďalšími 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, predovšetkým ustanoveniami §113 
ods. 5 a 6, §66 ods. 3, §131 ods. 3. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo uznesením č. 17/OZ/27092019 zo dňa 
27.09.2019 na zriadení obecného podniku, uznesením č. 08/OZ/22112019 
schválili vymenovanie konateľky Emílie Federičovej a uznesením č. 
09/OZ/22112019 schválili vymenovanie dozornej rady v zložení, Mgr. Sabína 
Ostrožlíková, Ing.Šimon Laho, Juraj Chovan. 
 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie konateľky Emílie 
Federičovej, uznesenie č. 09/OZ/20082020 zo dňa 20.8.2020 a schválilo 
nového konateľa, starostu obce Ing. Frýželku Rudolfa, uznesenie 
č. 10/OZ/20082020 zo dňa 20.8.2020. 
 
Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. požiadal o pridelenie 
štatútov a dňa 12.5.2020 mu boli pridelené štatúty 
- Sociálny podnik bývania 
- Integračný podnik  
- Všeobecný registrovaný sociálny podnik 

 
 
Konateľ 
 
 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. V mene spoločnosti koná 
konateľ samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k 
napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti 
pripojí svoj vlastnoručný podpis a funkciu. 
 



 
Dozorná rada 
 
Dozorná rada vykonáva svoju kontrolnú pôsobnosť vo vzťahu ku konateľovi 
spoločnosti a k plneniu povinností na úseku účtovníctva. Činnosť dozornej rady 
sa riadi ustanoveniami § 137 až 140 Obchodného zákonníka. 
Členovia dozornej rady majú právo požadovať od konateľa spoločnosti 
informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do 
všetkých obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti. 
Členov dozornej rady menuje valné zhromaždenie. 
 
 
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 člen poradného výboru musí byť 
zamestnancom tejto Spoločnosti, ktorý je znevýhodnenou alebo zraniteľnou 
osobou. 
 
 

5. Predmet činností 
 
 
Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. má podľa 
zakladateľskej listiny oprávnenie podnikať v každej oblasti v rámci voľných 
živností. Spoločnosť ale vykonáva najmä:  
 
- pranie, 
- kosenie, 
- úprava zelene, 
- prípravné a dokončovacie stavebné práce , 
- preprava osôb a tovarov, 
- poskytovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu 
prostredníctvom výstavby, prestavby alebo obstarávania bytov na účely ich 
nájmu oprávneným osobám alebo prostredníctvom nájmu bytov týmto 
fyzickým osobám. 
 
 

 



6. Komentár k výsledkom činnosti 
 
Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. začal reálne svoju 
činnosť 12.2.2020, kedy prijal 2 zamestnancov, obaja zamestnanci sú 
znevýhodnení zo zdravotného hľadiska, obaja občania našej obce. Jeden 
zamestnanec je na plný pracovný úväzok a druhý na polovičný pracovný 
úväzok. Podnik uzavrel zmluvu s Obcou Úľany nad Žitavou, ktorou sa zaviazal 
vykonávať komunálne služby v obci. Podnik začal ponúkať kosenie, úpravy 
terénu v záhradách občanom obce a prvá vykonaná služba bola dňa 24.6.2020. 
 
 
V priebehu mesiaca jún sa podnik začal zaujímať o možnosť využívania 
servisných poukážok. V spolupráci s Obecným úradom Úľany nad Žitavou 
podnik implementoval servisné poukážky. Prvá poskytnutá služba za ktorú bolo 
platené servisnou poukážkou bolo kosenie zo dňa 8.7.2020. 
 
 
Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. dosahoval pozitívny 
sociálny vplyv, meraním percenta zamestnania znevýhodnených osôb, čo 
tvorilo 75% z celkového počtu zamestnancov. 
 
Poradný výbor Obecného podniku obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. 
tvorí, znevýhodnený zamestnanec podniku, občianka obce Úľany nad Žitavou 
a poslakyňa obecného zastupiteľstva. Poradný výbor sa zišiel do 31.12.2020 2 
krát. Na poradách prerokovával aktuálnu situáciu v podniku a jej rozvoj. 
 
 

7. Zhrnutie výsledkov hospodárenia spoločnosti 
 
 

ukazovateľ merná jednotka rok 2020 poznámky 

Výnosy spoločnosti € 26 213 - 

Náklady spoločnosti € 29 978 - 

počet zamestnancov osoby 3 - 

 
 
 
 
 



8. Ekonomické ukazovatele  
 

Výnosy 

z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 055 € 

ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 11 158 € 

Spolu 26 213 € 

 
  
 
 

Náklady  

Spotreba materiálu, energie a ostatných nesklad. dod. 230 € 

služby  2 885 € 

osobné náklady  26 836 € 

Dane a poplatky 27 € 

Spolu  29 978 € 

 
 
 
 

Štruktúra majetku spoločnosti 

Krátkodobé pohľadávky 1 928 € 

Pokladnica 46 € 

Bankové účty 1 665 € 

Obežný majetok 4 847 € 

Dlhodobý hmotný majetok 0 € 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 

Neobežný majetok 0 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Štruktúra zdrojov spoločnosti 

Vlastné imanie 953 € 

Základné imanie 5 000 € 

VH za účtovné obdobie -4 047 € 

Záväzky  3 793 € 

Do rezervného fondu 0 € 

Krátkodobé záväzky 414 € 

Zamestnanci 1 302 € 

Zúčtovanie s orgánmi ZP a SP 2 000 € 

Dane 77 €  

 
 
 

9. Prehľad zamestnancov spoločnosti 
 
 

Konateľ 1 

Robotníci 2 

Administratíva 1 

 
 
Počet zamestnancov sa v priebehu roku zmenil až ku koncu roka, kedy bola 
prijatá administratívna zamestnankyňa. Zamestnávame občanov obce, ktorí sú 
čiastočnými invalidmi, na ktorých poberáme príspevok z ÚPSVaR. Podnik 
v roku 2020 obdržal vyrovnávací príspevok podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z.z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na základe Dohody č. 20/17/53G/1 v celkovej hodnote 
10 574 EUR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Predpokladaný vývoj spoločnosti 
 
 
Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o., sa postupne rozvíja  
a v roku 2021 plánuje zvýšiť počet zamestnancov v prvej fáze o troch a po 
schválení projektu o ďalších zamestnancov. Podnik sa bude zameriavať na 
občanov obce, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom znevýhodnení na trhu práce. 
V roku 2021 budeme predkladať projekt, národný projekt „Investičná pomoc pre 
sociálne podniky – nenávratná zložka“, cieľom ktorého je zveľadenie podniku 
zakúpením potrebného náradia, strojov, automobilu pre účely poskytovania 
sociálneho taxíku a v neposlednom rade rozšírenie zamestnanosti. 
 
 
 


