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1. O spoločnosti 

 
Spoločnosť Odorínske služby s. r. o. vznikla 04.02. 2020. Sídlo má v obci Odorín, ktorá sa 

nachádza v regióne Spiša od okresného mesta Spišská Nová Ves len 8 km. Jediným 

spoločníkom spoločnosti je Obec Odorín, pre ktorú sociálny podnik poskytuje svoje služby 

a v budúcnosti plánuje dodávať aj svoje výrobky. Medzi ostatných zákazníkov patria 

obyvatelia obce Odorín, pre ktorých sociálny podnik poskytuje sprostredkovateľskú činnosť v 

oblasti obchodu, služieb a výroby. Štatút registrovaného sociálneho podniku spoločnosť 

získala  01. 06. 2020.  

2. Identifikačné údaje RSP 

 
Názov: Odorínske služby, s. r. o. 

Sídlo:  053 22 Odorín 266 

IČO:  52893928 

DIČ:  21211746286 

Oddiel:  Sro 

Vložka číslo:  48193/V 

Deň zápisu do ORSR:  04.02. 2020 

Dátum registrácie:  01. 06. 2020 

  

Predmet podnikania:   

 

  Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

 Prípravné práce k realizácii stavby 

 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

 Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 

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

vrátane prípojného vozidla 

 Sťahovacie služby 

 Čistiace a upratovacie služby 

 Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 
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 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom 

 Prenájom hnuteľných vecí 

 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

 Vedenie účtovníctva 

 Kuriérske služby 

 Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 

 Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

 Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 

 Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie 

elektrických zariadení 

 Dizajnérske činnosti 

 Textilná výroba 

 Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava 

a údržba 

 Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok 

 Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 

 Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 

 Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

 Prevádzkovanie výdajne stravy 

 Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských 

podujatiach 

 Informačná činnosť 

 Administratívne služby 

 Verejné obstarávanie 

 Poskytovanie sociálnych služieb 

 Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

 Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a 

rekondíciu 

 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu 

 Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov 

ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok  

 

3. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má 

registrovaný sociálny podnik uvedený vo svojom základnom dokumente, 

a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2020 

 
Dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu sa meria predovšetkým percentom zamestnaných 

znevýhodnených a zraniteľných osôb. V roku 2020 spoločnosť Odorínske služby s. r. o. 

zamestnávala celkovo 4 zamestnancov, z ktorých 3 osoby boli  znevýhodnení a 1 osoba 

mentor. Zo znevýhodnených osôb boli 2 osoby so zdravotným postihnutím a 1 osoba 
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dlhodobo nezamestnaná vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako 6 po sebe 

nasledujúcich mesiacov. V percentuálnom vyjadrení k 31. 12. 2020 predstavoval podiel 

zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb 75 % z celkového počtu zamestnancov 

integrovaného registrovaného sociálneho podniku. 

 
Ďalšou formou dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu bolo, že Odorínske služby s. r. o. 

umožňovali znižovanie nezamestnanosti v regióne Spiša a obci Odorín efektívne využitie 

verejných zdrojov v prospech občanov obce. Zveľaďovaním verejných priestranstiev a 

rekonštrukciou obecných budov umožňovali tiež rast životnej úrovne obyvateľov obce 

Odorín.  

Spoločnosť v roku 2020 vykonávala predovšetkým činnosti pre Obec Odorín – údržba 

chodníkov, rigolov, miestnej komunikácie, priestorovo ZŠ a MŠ,  kosenie verejných 

priestranstiev cca 44 tis. m2/mesiac, práce na HZ, TJ Odorín - oprava vnútorných priestorov, 

dezinfekcia verejných priestranstiev, pomocné práce pri výstavbe vodovodu cca 1 100 m, 

záchranné práce pri povodni 3 stupňa povodňovej aktivity, práce pri budovaní detského 

dopravného ihriska. 

4. Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku 

 
Orgány spoločnosti tvoria: 

a) konateľ spoločnosti, 

b) dozorná rada. 

 

Dočasný poradný výbor spoločnosti tvoria: 

1. Jozef Džubák, 053 22  Odorín 213,  zamestnanec spoločnosti, ktorý je znevýhodnenou 

osobou, 

2. Peter Goduľa, 053 22  Odorín 88, zamestnanec spoločnosti, ktorý je znevýhodnenou 

osobou, 

3. Ján Bogus, 053 22  Odorín 248, zamestnanec spoločnosti - mentor 

 

Dňa 21. 12. 2020 sa konali voľby za členov poradného výboru, ktorí  boli vymenovaní na 

funkčné obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022. 

 

Členovia dozornej rady a kontrolných orgánov nepoberali za výkon svojej funkcie žiadne 

odmeny. 
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5. Účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 

 
Spolu majetok 7 222 

Neobežný majetok 2 975 

Obežný majetok 4 247 

Vlastné imanie 2 615 

Základné imanie 5 000 

 

 

Výnosy z hospodárskej činnosti SPOLU 73 140 

Tržby z predaja tovaru 0 

Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb 64 497 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8 643 

 

 

Náklady na hospodársku činnosť SPOLU 75 490 

Pridaná hodnota 13 481 

Výsledok hospodárskej činnosti -  2 350 

Výsledok hospodárenia po zdanení -  2 385 

Záväzky 4 607 

 

6. Správa audítora, ak má registrovaný sociálny podnik povinnosť 

štatutárneho auditu 
 

Spoločnosť nemá povinnosť štatutárneho auditu. 

7. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, prehľad príjmov v členení  

podľa zdrojov 

 

 
VÝNOSY 

Z predaja služieb  64 497 

Dotácie ÚPSVaR 8 643 

SPOLU 73 140 

 

NÁKLADY 

Spotreba materiálu 6 518 

Opravy a udržiavanie 0 

Ostatné služby 44 498 

Mzdové náklady 17 940 

Zákonné sociálne poistenie 5 526 

Ostatné sociálne zabezpečenie 0  

Zákonné sociálne náklady 583 

Ostané dane a poplatky 0 
Odpisy 425 

SPOLU 75 490 
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ŠTRUKTÚRA MAJETKU SPOLOČNOSTI 

Dlhodobý hmotný majetok 2 975 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 

Neobežný majetok 2 975 

Krátkodobé pohľadávky 57 

Pokladnica 198 

Bankový účet 3 992 

Ceniny 0 

Obežný majetok 4 247 

 

 

ŠTRUKTÚRA ZDROJOV SPOLOČNOSTI 

Základné imanie 5 000 

Kapitálové fondy 0 

Fondy zo zisku 0 

VH minulých rokov 0 

VH za účtovné obdobie - 2 385 

Vlastné imanie 2 615 

Krátkodobé záväzky 764 

Zamestnanci 2 273 

Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 1 309 

Dane 205 

Výnosy budúcich období 0 

Záväzky zo sociálneho fondu 56 

Záväzky 4 607 

 

8. Záver 
 

Spoločnosť na základe podnikateľského zámeru začala v roku 2020 vykonávať realizácie 

viacerých plánovaných projektov a aktivít, ktoré každý rokom plánuje rozširovať o ďalšie 

činnosti. 

Prvoradým záujmom RSP je pokračovanie v dosahovaní pozitívne merateľného sociálneho 

vplyvu a jeho intenzívne prehlbovanie aktívnou činnosťou na trhu a zamestnávaním 

znevýhodnených a zraniteľných osôb za účelom ich integrácie na pracovný trh. 

V budúcnosti je zámerom vytvorenie stavebnej skupiny, ktorá bude schopná realizovať aj 

výstavbu nových budov pre potreby obce. Stavebná skupina sa bude zaoberať aj 

rekonštrukciou dvojgeneračných domov a ich prestavbou na viacero samostatných bytových 

jednotiek, čím sociálny podnik vyrieši aj bytovú problematiku a nedostatok stavebných 

pozemkov v obci.  



8 

 

9. Prílohy 
Príloha 1:  Účtovná závierka 

 

V Odoríne, dňa 23. 06. 2021 

 

 

Vypracoval: Ing. Mária Goduľová Schválil: Ing. Mária Goduľová 

                                konateľ konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


