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1. Identifikácia spoločnosti 
Názov spoločnosti: OP Varadka, s.r.o., r.s.p. 

Zápis v OR: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 40322/P 

Adresa sídla: Varadka 23, 08636 Nižná Polianka 

IČO: 53067347 

DIČ: 2121254531 

IČ DPH: SK2121254531 od 1.7.2020 

 

Vedenie spoločnosti 

Spoločník: Obec Varadka 

V zastúpení: Andrej Kurimský, konateľ 

 

Forma hospodárenia: 

V prípade o b c h o d n e j  s p o l o č n o s t i obce Varadka, ak je jediným spoločníkom obec Varadka, 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. 

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 bezodplatne. 

 

2. Štatút registrovaného sociálneho podniku 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 písm. b zákona č. 112/2018 Z. z. 

o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov vydal osvedčenie  o priznaní štatútu 

registrovaného sociálneho podniku dňa 9. júla 2020. 

Druh registrovaného podniku : INTEGRAČNÝ PODNIK 

Číslo osvedčenia: 173/2020_RSP 
 

3. Hlavná činnosť 
Hlavným cieľom sociálneho podniku je v súlade s ustanovením  § 5 ods. 1 písm. b zákona č. 112/2018 Z. z. 

o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti 

poskytovania služieb. Pozitívny sociálny vplyv integračného podniku sa prejavuje podporou zamestnanosti 

prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb. Účelom sociálneho podniku, ktorého 

cieľom je výroba, dodávanie, poskytovanie a distribuovanie tovarov a služieb, je to, aby zamestnanci získali 

zručnosti v remeselných povolaniach, aby rozvíjali svoje osobnostné predpoklady v zamestnaní a aby chápali 

dodržiavanie pravidiel. Sociálny podnik  rieši nezamestnanosť a skvalitňovanie služieb pre občanov obce a širšieho 

regiónu, jeho cieľom je vytvárať služby prospešné pre obec a širší región, ktoré sa neposkytujú a je po nich dopyt 

a informovať, motivovať a poskytovať informácie o sociálnom podnikaní iným potenciálnym záujemcom z obce 

a širšieho regiónu o význame sociálneho podniku. 

 

4. Predmet podnikania 
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, 

Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Prípravné práce 

k realizácii stavby, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov , Kúpa tovaru na účely jeho 

predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

Poskytovanie služieb osobného charakteru, Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných 

živností, Vedenie účtovníctva, Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Inžinierska 

činnosť, stavebné práce, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, Čistiace a upratovacie služby,  

 

5. Rozvoj zamestnanosti 
Cieľom podniku je znížiť mieru nezamestnanosti v obci, zvýšiť životnú úroveň obyvateľstva a podnietiť 

u nezamestnaných záujem o získanie nových vedomostí, zručností a udržanie  pracovných miest pre ľudí 

s remeselnými zručnosťami, ktorí sa nevedia uplatniť na trhu práce.   

Podnik zamestnáva dvoch zamestnancov od 1.8.2020  - 1 zdravotne znevýhodnená a 1 zraniteľná osoba. 



Ako držiteľ štatútu registrovaného sociálneho podniku na nich poberá kompenzačné príspevky z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny:  

Operačný program ľudské zdroje – DOHODA číslo: 21/34/53g/7  

Kód projektu ITMS 2014+: 312031X761 

 

6. Účtovná závierka 2020 – zhodnotenie 
Na základe § 4 ods.2  zákona č.431 /2002 Z. z. o účtovníctve, sociálny podnik obce Varadka účtuje v sústave 

podvojného účtovníctva.  

Príprava a zostavenie závierkových prác sa skladá: 

- Otvorenie počiatočného súvahového účtu 

- Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok 

- Inventarizácia majetku a záväzkov a zaúčtovanie závierkových operácií 

- Uzatvorenie účtovných kníh 

- Zostavenie účtovných výkazov 

Na základe účtovnej závierky zostavil  Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky. Tieto výkazy tvoria závierku 

v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou priznania dani z príjmov. 

7. Prehľad hospodárenia spoločnosti 

7.1 Stav bankových účtov a pokladne k 31.12.2020 
Bankový účet Prima banka                                                     788,72 eur 

SK1456000000006542111001 

Pokladňa – hotovosť                                                             2 184,65 eur  

Celkový stav finančných prostriedkov 2 973,37 eur. 

 

Inventúra pokladne bola vykonaná fyzicky. Účtovný a fyzický stav bez rozdielu. 

 

 

7.2 Výnosy a náklady 
Náklady podniku boli v roku 2020 v celkom vo výške 10 774 eur, z toho:  

- Služby 2 335,76 eur 

- Mzdové náklady 3 638,19 eur 

- Zákonné sociálne poistenie 1 368,45 eur 

- Náklady na finančnú činnosť 67,80 eur 

Výnosy podniku v roku 2020 boli celkom vo výške 5 703,59 eur, z toho:  

- Tržby za služby      3 414,48 eur 
- Finančný príspevok z UPSVaR  2 289,11 eur 

 

Hospodársky výsledok: STRATA      5 137,53 eur 

 

7.3 Súvaha k 31.12.2020 
Aktíva vo výške 

z toho: 

- Pokladnica 2184,65 eur 

- Bankový účet 788,72 eur 

- Daňové pohľadávky (DPH) 48,20 eur 

- Pohľadávky - Dotácie z UPSVaR 940,98 eur 

- DHM ( auto obstaranie) 1 392,10 eur 

Pasíva vo výške 

z toho: 

- Rezervy 481,15 eur 

- Záväzky voči zamestnancom 518,14 eur 

- Záväzky voči SP a ZP 265,78 eur 



- Záväzky zo sociálneho fondu 21,83 eur 

- Záväzok voči obci 127,03 eur 

- Krátkodobé finančné výpomoci 4000 eur 

- Základné imanie 5000 eur 

 

7.4 Pohľadávky, záväzky a rezervy k 31.12.2020 
Pohľadávky 989,18 eur, záväzky 43 eur.  

K 31.12.2020 bola vytvorená rezerva na nevyčerpanú dovolenku vo výške 481,15 eur.  

 

8. Poradný výbor spoločnosti 
Poradný výbor sociálneho podniku tvoria 2 obyvatelia obce a 1 zamestnanec, ktorý je zdravotne znevýhodnený 

zamestnanec spoločnosti. Na zasadnutiach poradného výboru sa prerokúvavajú ďalší rozvoj podniku, 

napredovanie v oblasti výstavby a aktuálne stavebné práce a pokrok v ich realizácii. 

 


