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VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medzilaborce, 10.07.2021



1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 
 

Obchodné meno: Služby – Medzilaborce s.r.o., r.s.p. 

Sídlo spoločnosti: Mierová 329/10, 06801 Medzilaborce 

Registrácia spoločnosti: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, 

vložka č. 40180/P 

Deň zápisu do OR: 23.04.2020 

IČO: 53 040 252 

DIČ: 2121236546 

IČ DPH: SK2121236546 

Výška vkladu: 5 000,- € 
 
 

2. Vedenie spoločnosti 
 

Dominik Hniďak - konateľ spoločnosti 
 

3. Majetková účasť 
 

Základné imanie je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka vo výške 5 000,- €. 
 
 

4. Štatutárne orgány spoločnosti 
 
 

a) valné zhromaždenie 
b) konateľ 
c) poradný výbor 

 
 
 
 

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Zakladateľ ako jediný spoločník vykonáva všetky jeho 
právomoci. Pôsobnosť valného zhromaždenia je daná najmä ustanoveniami §125 a nasl. Obchodného zákonníka a 
ďalšími ustanoveniami Obchodného zákonníka, predovšetkým ustanoveniami §113 ods. 5 a 6, §66 ods. 3, §131 ods. 3. 

 
Konateľ 

Spoločnosť má konateľa, ktorý je štatutárnym orgánom spoločnosti. Konateľom spoločnosti môže byť len 
fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony a ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin 
súvisiaci s podnikaním. Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. 



Poradný výbor 

 
Poradný výbor tvoria minimálne 3 členovia. Členom poradného výboru môže byť len zainteresovaná osoba. 

Väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť priamo zainteresované osoby. Najmenej jeden členov poradného výboru 
musí byť zamestnancom tejto spoločnosti, ktorý je znevýhodnenou alebo zraniteľnou osobou. 
Poradný výbor bude menovaný resp. volený na prvom zasadnutí ktoré bude v termíne 17.09.2020 

 
 
 
 
 

5. Štatút registrovaného sociálneho podniku 
 

Sociálnemu podniku Služby – Medzilaborce, s.r.o., r.s.p. bol priznaný Ministerstvom práce, 

sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky podľa $ 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 

Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch ao zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovanéhosociálneho podniku: 

INTEGRAČNÝ PONIK, dňa 22. septembra 2020. 
 
 

 
6. Predmet spoločnosti 

 

Predmetom podnikania spoločnosti je: 

1. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných 
výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 

2. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
4. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 
5. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 
6. Poskytovanie služieb v rybárstve 
7. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava 
8. Výroba potravinárskych výrobkov 
9. Výroba kŕmnych zmesí 
10. Výroba nápojov 
11. Textilná výroba 
12. Odevná výroba 
13. Spracovanie kože 
14. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 
15. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba 
16. Výroba a hutnícke spracovanie kovov 
17. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 
18. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok 
19. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 
20. Výroba bižutérie a suvenírov 
21. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov 
22. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 
23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 



24. Prípravné práce k realizácii stavby 
25. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 
26. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla 
27. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 
28. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 
29. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami 
30. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného 

vozidla 
31. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 
32. Kuriérske služby 
33. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom 

v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 
34. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 
35. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 
36. Prevádzkovanie výdajne stravy 
37. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 
38. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 
39. Finančný lízing 
40. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez 

verejnej ponuky majetkových hodnôt 
41. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 
42. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 
43. Vedenie účtovníctva 
44. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 
45. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 
46. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 
47. Dizajnérske činnosti 
48. Fotografické služby 
49. Služby požičovní 
50. Prenájom hnuteľných vecí 
51. Čistiace a upratovacie služby 
52. Administratívne služby 
53. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
54. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 
55. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 
56. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 
57. Chov vybraných druhov zvierat 
58. Služby súvisiace so skrášľovaním tela 
59. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne 
60. Poskytovanie služieb osobného charakteru 

 
7. Komentár k výsledkom činnosti 

 

Spoločnosť Služby - Medzilaborce, s.r.o., začala svoju činnosť 31.08.2020. Prvého zamestnanca sme 

prijali 09.11.2020, a následne ďalších. Do konca roka mala naša spoločnosť spolu štyroch zamestnancov a 

z toho  traja so zdravotným postihnutím. 

Robili sme obchodnú činnosť, a postupne sme začali zapájať aj dodanie služieb a tovarov miestnym firmám 

a okolitým obciam. 

Spoločnosť Služby – Medzilaborce s.r.o., r.s.p., dosahovala pozitívny sociálny vplyv, meraním percenta 

zamestnaných znevýhodnených osôb, čo tvorilo 75% z celkového počtu zamestnancov. Po celú dobu sa 

pracovali, tak aby nemali pocit že sú nejakým spôsobom hendikepovaný avšak tak čo im ich zdravotný stav 

dovoľuje. 

 



 

8. ZHRNUTIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA 

Ukazovateľ Merná jednotka Rok 2020 Poznámka 

Výnosy spoločnosti € 9010 - 

Náklady spoločnosti € 8776 - 

Počet zamesnancov ks 4 - 

 

9. EKONMICKĚ UKAZOVATELE 

 

VÝNOSY 

Z predaja služieb – 9010€ 

 

NÁKLADY 

Spotreba materiálu – 2579€ 

Služby – 197€ 

Mzdové náklady – 4494€ 

Náklady na sociálne poistenie – 1357€ 

 

 

ŠTRUKTÚRA MAJETKU SPOLOČNOSTI 

Krátkodobé pohľadávky – 3846€ 

Pokladnica – 9338€ 

Bežné účty – 31€ 

Obežný majetok – 13215€ 

Dlhodobý majetok – 0€ 

ŠTRUKTÚRA ZDROJOV SPOLOČNOSTI 

Vlastné imanie – 5000€ 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie – 234€ 

Záväzky 

Krátkodobé zaväzky – 4067€ 

Záväzky voči zamestnancom – 2364€ 

Daňové záväzky – 333€ 

 

 



10. Prehľad zamestnancov spoločnosti 

 

Konateľ – 1 

Pracovníci – 3 

 

Počet zamesnancov sa v koncom roka zvyšoval. Spoločnosť začala svoju činnosť v druhej polovici roka 

2020, kde sme zamestnali prvých zamestnancov so zdravotným postihutím na ktorého sme si uplatnili 

príspevok z ÚPSVaR.  

 

11. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI 

 

Naša spoločnosť Služby – Medzilaborce s.r.o. ako registrovaný sociálny podnik sa postupne formuje a 

rozvíja. Vedenie sa snaží zabezpečiť prácu svojim zamestnancom a taktiež zabezpečiť mariálno – 

technické vybavenie na výkon práce.  Roku 2020 sme sa uchádzali o príspevok z výzvy pre NRO, aby sme 

mohli rozšíriť svoje služby, ktorý nám ale nebol schválený. Tak to bude trvať trocha dlhšie, ale ideme 

ďalej a neodradilo nás to.  Našim cieľo je zabezpečiť prácu čo najväčšiemu počtu zamestnancov, a tak 

skvalitniť život im a aj ich rodinám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum   10.07.2021 

Vypracoval:   Hniďak Pavol 

 

 

 


