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1/ Základné identifikačné údaje spoločnosti  
 

 

Obchodné meno:PVC obaly s. r. o. 

Sídlo spoločnosti: Ligetská 1193/4 , Handlová 972 51 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

zapísaná dňa 08.01.2020 v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,  oddiel: Sro, Vložka: 

39372/R 

Vedenie účtovníctva: podvojné účtovníctvo 

Výška vkladu:5 000 € 

 Spoločnosť s ručením obmedzeným PVC obaly s. r. o. vznikla na základe zakladateľskej 

listiny zo dňa 08.01.2020 v súlade s ustanoveniami § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka.  

 

2/ Majetková účasť 
 
 Základné imanie spoločnosti je vložené  peňažným vkladom jediného spoločníka, ktorým Ing. Juraj 

Sokolovský  vo výške 5 000,00 €. 

 

3/  Vedenie spoločnosti 
 
Ing. Juraj Sokolovský - konateľ spoločnosti 

 

 

4/  Organizačné usporiadanie 
 

 
A) Valné zhromaždenie 

B) Konateľ spoločnosti 

C) Poradný výbor 

 

 Pôsobnosť Valného zhromaždenia vykonáva zakladateľ, ako jediný spoločník. Do 

pôsobnosti valného zhromaždenie okrem činností podľa Obchodného zákonníka patrí najmä: súhlas 

s prevodom obchodného podielu alebo jeho časti na inú osobu alebo spoločníka, súhlas s 
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rozdelením obchodného podielu,zmena spoločenskej zmluvy,rozhodovanie o spôsobe delenia 

podielu na zisku Spoločnosti. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ najmenej 1-krát ročne najneskôr 

do 30. júna bežného roka a spôsobom stanoveným v §129 ods. 1 Obchodného zákonníka. 

 Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Konateľom je Ing. Juraj Sokolovský. Konateľ 

vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti valného 

zhromaždenia.. 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. Konateľ požiadal o priznanie štatútu 

registrovaného integračného sociálneho podniku, ktorý bolzapísaný 16.4.2020 pod číslom 010/2020 

RSP.  

 Poradný výbor je ďalší orgán spoločnosti, ktorý pozostáva z troch priamo zainteresovaných 

členov - zamestnancov spoločnosti a jedného obyvateľa obce.Zúčastňuje sana fungovaní 

spoločnosti, na dosahovaní jej pozitívneho sociálneho vplyvu a na hodnotení dosahovania 

pozitívneho sociálneho vplyvu.V júli 2020 bol založený na základe internej smernice 1/2020. A 

členovia boli volení v novembri roku 2020.  

 

5/ Výsledky činnosti v roku 2020 

 

 Spoločnosť PVC obaly s. r. o. - r. s. p. spustila výrobu v auguste v roku 2020. Zamerala sa 

na prevažujúcu činnosť sociálneho podniku zatriedenú do odvetvovej klasifikácie odvetvových 

činností 17 2 - výroba výrobkov z papiera a SK NACE: 22 22 - výroba výrobkov z gumy a 

výrobkov z plastov. V roku 2020 prevládali služby kompletizácie polotovarov a tovarov z plastov.  

 Spoločnosť PVC obaly s. r. o. - r. s. p. dosahovala pozitívny sociálny vplyv, meraním 

percenta zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb čo tvorilo 100% z celkového 

počtu zamestnancov.Spoločnosť bude využívať 100 % zisku po zdanení a úhrade povinných 

zákonných úhrad a platiebna dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je ďalší rozvoj a rast sociálneho 

podniku.  
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6/ Výsledky hospodárenia spoločnosti 

 Merná jednotka 2020 

Výnosy € 21 561,72 

Náklady € 14 565,41 

VÝSLEDOK 

HOSPODÁRENIA 

€ 6 996,31 

Zamestnanci Os. 3 

 

7/ Ekonomické ukazovatele spoločnosti 

Výnosy 2020 

Služby 10 520,25 

Vyrovnávací 

príspevok ÚPSVaR 

11 041,47 

Spolu 21 561,72 

 

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku21 561,72 €. Podstatnú zložku výnosov tvoria 

služby spracovania materiálu prineseného a dodaného odberateľom. 
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Náklady 2020 

Materiál a služby 463,67 

Osobné náklady 14 101,74 

Spolu 14 565,41 
 

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 14 565,41 € pričom podstatnú časť nákladov 

tvorili náklady namateriál, služby, osobné náklady zamestnancov a iné finančné náklady. 

Štruktúra majetku spoločnosti - aktíva 

Majetok spolu 15 697,91 

Dlhodobý hmotný majetok 0,00 

Dlhodobý nehmotný majetok 

 
0,00 

Neobežný majetok 

 
0,00 

Krátkodobé pohľadávky 8378,50 

Pokladnica  1 848,63 

Bankové účty 3 201,50 

Vyrovnávací príspevok- ÚPSVaR 2 269,28 

Obežný majetok  15 697,91 
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Štruktúra zdrojov spoločnosti - pasíva 

Vlastné imanie a 

záväzky 
15 697,91 

Základné imanie 

 
5 000,00 

Kapitálové fondy  0,00 

VH za účtovné obdobie 6 996,31 

Krátkodobé záväzky  3 701,60 

Krátkodobé záväzky 

z obchodného styku 
0,00 

Záväzky voči zamestnancom 1 661,36 

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho 

zabezpečenia 
837,06 

Daňové záväzky a dotácie 833,89 

Iné krátkodobé záväzky zo 

sociálneho fondu 
57,43 

Krátkodobé rezervy 311,86 

 

8/ Zamestnanci 

 

Údržba - pracovný asistent 1 

Operátor 2 
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 Pracovné činnosti v Spoločnosti sú zvládnuteľné aj osobami bez značnej kvalifikácie. 

V našej spoločnosti budeme aktívne pristupovať k vzdelávaniu a rozširovaniu poznatkov našich 

zamestnancov. Zamestnávame troch  zdravotne znevýhodnených občanov, na ktorých poberáme ako 

držiteľ štatútu registrovaného sociálneho podniku kompenzačné príspevky z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 

 

9/ Predpoklad vývoja spoločnosti 

 

Cieľom sociálneho podniku v roku 2021 je rozšírenie výroby o knihársku výrobu. Jedná o 

ručné lepenie a šitie a rozšíriť poznatky našich zamestnancov o ďalšie pracovné zručnosti a 

samozrejme aj o ďalších zamestnancov z radov znevýhodnených osôb. 

Cieľom do budúcich rokov bude zvýšenie rozsahu podnikateľskej činnosti výrobou a 

predajom súčasných výrobkov, ako aj nových výrobkov na nových potenciálnych trhoch Európskej 

Únie..  

 

Prílohy 

 

Účtovná závierka 

Poznámky 

Oznámenie o schválení účtovnej závierky 

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020 

 

Zverejnené na stránke www.registeruz.sk 

 


