
 
 

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku 
 

Názov spoločnosti: Obecný sociálny podnik Kendy s.r.o., r.s.p. 

Dátum vzniku: 29.8.2020  

Sídlo: Kendice 274, 08201 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný   

Dátum priznania štatútu: 9.10.2020 

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

poradný výbor  

Dátum zriadenia poradného výboru / demokratickej správy - 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): do 8.10.2021  

Spôsob kreovania poradného výboru: voľby*  

RSP má  vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. 

RSP  ešte nemá* vypracované zápisnice zo  zasadnutí poradného výboru 
a) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky 

Predmety činnosti RSP: 
 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti  
 

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  bude najmä:  

 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti  
 

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

 Integračný  podnik: 

-  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,  

resp. znenie v zmysle základného dokumentu, ak je % záväzok vyšší ako stanovuje zákon o SE v § 12 ods. 2. 

Záver: 

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

 
b) počet zamestnancov účtovnej jednotky: v roku 2020 spoločnosť nezamestnávala  žiadneho zamestnanca. 

  

c)  účtovná jednotka nie je  neobmedzene ručiacim  spoločníkom v iných účtovných jednotkách 

d) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky- vyplýva zo zákona o účtovníctve 

e) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej 
jednotky : 30.6.2021 

f) v období roka 2020 nevykonávala  spoločnosť žiadnu činnosť. 

 

 

V Kendiciach 30.6.2021                                                                                        Ing.Igor Kočiško v.r. 


