
PSML s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Moravské Lieskové 657, 916 42 Moravské Lieskové

Výročná správa za rok 2020



1. Základné identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno : PSML s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Moravské Lieskové 657, 916 42 Moravské Lieskové

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, 
vložka č. 38259/R

Deň zápisu do OR: 15.05.2019

IČO: 52 383 318

DIČ: 2121028910

Výška vkladu: 5000 €

PSML s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená jediným vlastníkom a spoločníkom, 
ktorým je obec Moravské Lieskové. Spoločnosť vznikla zakladateľskou listinou zo dňa 07.03.2019 
v zmysle ustanovení zák. č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Jediný spoločník založil túto 
spoločnosť s ručením obmedzeným na účel vykonávania podnikateľskej činnosti úzko spätej 
s fungovaním obce Moravské Lieskové ako základného subjektu územnej samosprávy pri plnení 
jej základných úloh a poskytovaní služieb občanom. Súhlas na založenie tejto obchodnej 
spoločnosti udelilo obecné zastupiteľstvo obce Moravské Lieskové uznesením č. 13/2019 zo dňa 
07.03.2019. Obecné zastupiteľstvo obce Moravské Lieskové uznesením č. 25/2020 zo dňa 
18.06.2020 udelilo súhlas, aby táto spoločnosť po splnení všetkých zákonných podmienok 
v zmysle ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 
v znení neskorších predpisov plnila štatút registrovaného sociálneho podniku. Tento štatút bol 
spoločnosti pridelený 11.09.2020 pod číslom: 224/2020_RSP (integračný podnik)

2. Vedenie spoločnosti: Róbert Palko, konateľ

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu 
spoločnosti : poradný výbor
Poradný výbor bol zriadený 24.11.2020. Spôsob kreovania poradného výboru – voľby. 
Počet členov poradného výboru k 31.12.2020 : 3 členovia

3. Majetková účasť: Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného 
spoločníka, ktorým je obec Moravské Lieskové, vo výške 5000 €.

4. Štatutárne orgány spoločnosti:
- Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Jediný spoločník vykonáva 
zároveň pôsobnosť valného zhromaždenia.
- Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.



5. Predmet činností:
Prevádzkovanie verejných kanalizácií II. Kategórie Prevádzkovanie verejných 
vodovodov III. kategórie 

  (od: 15.05.2019)

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

  (od: 15.05.2019)

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných 
služieb spojených s prenájmom 

  (od: 15.05.2019)

Prenájom hnuteľných vecí   (od: 15.05.2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom   (od: 15.05.2019)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 
3,5 t vrátane prípojného vozidla 

  (od: 15.05.2019)

Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov   (od: 15.05.2019)
Administratívne služby   (od: 15.05.2019)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky   (od: 15.05.2019)
Čistiace a upratovacie služby   (od: 15.05.2019)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien   (od: 15.05.2019)
Prípravné práce k realizácii stavby   (od: 15.05.2019)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov   (od: 15.05.2019)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby   (od: 15.05.2019)
Vedenie účtovníctva   (od: 15.05.2019)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností   (od: 15.05.2019)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov   (od: 15.05.2019)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí   (od: 15.05.2019)
Skladové a pomocné činnosti v doprave   (od: 15.05.2019)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov   (od: 15.05.2019)
Poskytovanie sociálnych služieb   (od: 05.01.2021)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve   (od: 05.01.2021)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva   (od: 05.01.2021)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu   (od: 05.01.2021)

6.Komentár k výsledkom činnosti:
Spoločnosť PSML s.r.o., začala svoju činnosť 01.08.2019, kedy prijala do zamestnania prvých 
zamestnancov. Spoločnosť vykonáva na základe zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 
v obci Moravské Lieskové služby spojené s monitorovaním a riadením kanalizačného systému 
a ČOV v obci Moravské Lieskové. Od 11.09.2020 spoločnosť získala štatút registrovaného 
sociálneho podniku a prijala do zamestnania ďalších zamestnancov, ktorí sú znevýhodnenými 
osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave. Zamestnanci začali s projektom 
„Rekonštrukcie objektu  zdravotného strediska Moravské Lieskové 607". Práce boli vykonané 
k spokojnosti občanov aj objednávateľa a to obce Moravské Lieskové. Počas rekonštrukcie sme 
týchto zamestnancov prispôsobovali trhu práce, čím sa dostávajú do pozície ľahšieho uplatnenia 
na trhu práce. 
Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby v oblasti služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Spoločnosť PSML s.r.o. RSP dosahovala pozitívny sociálny vplyv zamestnávaním 
znevýhodnených osôb. Ku koncu roka 2020 z celkového počtu zamestnancov bolo 75% 
zamestnancov zdravotne znevýhodnených. 



7. Zhrnutie výsledku hospodárenia spoločnosti a ekonomické ukazovatele:

NÁKLADY

Rok 2020 Rok 2019
Spotreba materiálu ČOV 5 839 € 1 425 €
Opravy a udržiavanie 227 € 0 €
Cestovné 15 € 0 €
Ostatné služby 6 095 € 1 614 €   
Mzdové náklady 25 442 € 7 810 €
Zákonné sociálne poistenie 8 905 € 2 749 €
Zákonné sociálne náklady 1 813 € 285 €
Ostatné dane a poplatky 37 € 653 €
Ostatné finančné náklady 80 € 7 €
Náklady spolu 48 453 € 14 543 €

VÝNOSY

Rok 2020 Rok 2019
Tržby z predaja služieb 57 088 € 17 000 €
Ostatné výnosy -dotácie 
UPSVaR

9.796 € 0 €

Výnosy spolu 66 884 € 17 000 €

Hospodársky výsledok spoločnosti PSML s.r.o., RSP za rok 2020 bol zisk 18 431 €

Obec Moravské Lieskové ako jediný spoločník spoločnosti PSML s.r.o. RSP pri výkone pôsobnosti 
valného zhromaždenia, zastúpená Róbertom Palkom, starostom obce rozhodla o schválení 
riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2020,

a)  to v podobe, v akej bola vyhotovená a predložená konateľovi  spoločnosti;

b)o prevode finančných prostriedkov na osobitný účet v banke  v sume 2.772,92 EUR, úľava na 
dani podľa §30 d) zákona č.595/2003 Z. z. vykázanej v daňovom priznaní na riadku  610 za 
kalendárny rok 2020

c)o rozdelení zisku Spoločnosti za rok 2020, ktorý dosahuje výšku 18.431,10  EUR  
a to nasledovným spôsobom:

– suma vo výške 18.000,- EUR je určená na doplnenie rezervného fondu Spoločnosti

– suma vo výške 431,10  EUR je určená na doplnenie sociálneho fondu Spoločnosti



Štruktúra majetku spoločnosti
Rok 2020 Rok 2019

Pokladnica 142 € 63 €
Bankové účty 22 708 € 6 192 €
Krátkodobé pohľadávky 4 250 € 4 250 €
Ceniny 279 € 0 €
Daňové pohľadávky a dotácie 5 882 € 0 €
Obežný majetok spolu 33 261 € 10 505 €

Štruktúra zdrojov spoločnosti
Rok 2020 Rok 2019

Základné imanie 5 000 € 5 000 €
Zákonný rezervný fond 500 € 0 €
Nerozdelený zisk minulých rokov 1 557 €
Hospodársky výsledok 18 431 € 2 457 €
Vlastné imanie 25 488 € 7 457 €
Záväzky z obch. styku 2 071 € 145 €
Záväzky voči zamestnancom 2 553 € 1 063 €
Daňové záväzky 339 € 825 €
Záväzky zo sociálneho poistenia 1 619 € 693 €
Iné záväzky 181 € 0 €
Krátkodobé rezervy 840 € 335 €
Záväzky soc. fond 178 € -13 €
Záväzky spolu 7 781 € 3 048 €

8.Prehľad zamestnancov spoločnosti
Počet zamestnancov sa v priebehu roka 2020 zvýšil z pôvodných 2 zamestnancov na 
4 zamestnancov. 
Spoločnosť PSML s.r.o. RSP dosahovala pozitívny sociálny vplyv zamestnávaním 
znevýhodnených osôb. Ku koncu roka 2020 z celkového počtu zamestnancov bolo 75% 
zamestnancov zdravotne znevýhodnených. 

9. Predpokladaný vývoj spoločnosti
Sociálny podnik PSML s.r.o. sa zaoberá prevádzkovaním verejnej kanalizácie v obci Moravské 
Lieskové a službami spojenými s monitorovaním a riadením kanalizačného systému a ČOV. 
Cieľom do ďalšieho obdobia je zvýšiť technické zabezpečenie, čím by sme mohli naďalej 
rozširovať svoje služby, s možnosťou ich poskytovania počas celého roku. Spoločnosť bude 
zabezpečovať letnú a zimnú údržbu verejných priestranstiev. Sociálny podnik PSML s.r.o. bude 
zabezpečovať vybudovanie parkovacích miest a úpravu terénu v okolí požiarnej zbrojnice v obci 
Moravské Lieskové. 

V Moravskom Lieskovom 30.06.2021

Róbert Palko, konateľ 


