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Základné identifikačné údaje spoločnosti 

Obchodné meno: Služby Šarišské Čierne s.r.o. 

Sídlo spoločnosti: Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne  

Registrácia spoločnosti : Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bardejov, oddiel: 

Sro, Vložka: 39964/P 

Deň zápisu: 06.03.2020 

IČO:  52 988 082 

DIČ: 2121209112 

Výška vkladu:  5 000,00 € 

 Štatút registrovaného sociálneho podniku:  

Sociálnemu podniku Služby Šarišské Čierne s.r.o., r.s.p bol priznaný Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z. z. 

o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov : 

Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku:  

INTEGRAČNÝ PODNIK , dňa 15. mája 2020 

Číslo osvedčenia: 127/2020_RSP 

 

Služby Šarišské Čierne s.r.o., je spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa 

25.02.2020 podľa § 105 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. 

Vedenie spoločnosti  

Mgr. Andrej Buvalič, konateľ spoločnosti 

Majetková účasť 

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je 

Obec Šarišské Čierne , vo výške  5 000,00 €. 

Štatutárne orgány spoločnosti 

Valné zhromaždenie 

VZ je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti alebo 

rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Obec Šarišské Čierne, ako 100 % spoločník, 



vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho zástupcu 

obce.  

V prípae obchodnej spoločnosti obce Šarišské Čierne , ak je jediným spoločníkom obec 

Šarišské Čierne 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. 

V prípade obcí, ktoré založili ako jediný spoločník spoločnosť s ručením obmedzeným , 

vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia zásadne starosta obce. 

Konateľ 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne, a to 

tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ vykonáva svoju funkciu 

bezodplatne. 

Poradný výbor 

Sociálny podnik vytvoril v zmysle §9 zák. č. 112/2018 Z. z. , poradný výbor, ktorý pozostáva 

z troch členov a je tvorený zainteresovanými osobami. 

Prvý poradný výbor je dočasne menovaný konateľom spoločnosti na obdobie jedného roka od 

vymenovania. Menovaní členovia sú: 

Miroslav Petranin – znevýhodnený zamestnanec 

Milan Potičný – znevýhodnený zamestnanec 

Miloslava Solaničová – obyvateľ obce 

 

Predmet činnosti 

- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

- Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 

- Chov vybraných druhov zvierat 

- Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 

- Čistiace a upratovacie služby 

- Administratívne služby 

- Výroba sviečok a tieniacej techniky 

- Výroba bižutérie a suvenírov 

- Výroba hudobných nástrojov 

- Výroba hračiek a hier 

- Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia 

- Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 



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

a údržba 

- Pripravné práce k realizácii stavby 

- Uskutočnovanie stavieb a ich zmien 

- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

- Poskytovanie sociálnych služieb 

- Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov 

- Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami 

- Sťahovacie služby 

- Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 

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

ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 

- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

- Poskytovanie služieb osobného charakteru  

- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

- Služby požičovní 

- Prenájom hnuteľných vecí 

- Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

- Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

- Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 

- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľov(maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod) 

 

Komentár k výsledkom činností 

Spoločnosť Služby Šarišské Čierne s.r.o., r.s.p., začala reálne svoju činnosť 2.6.2020, kedy 

sme prijali do zamestnania prvých 6 pracovníkov zo znevýhodnených skupín. Spoločnosť 

poskytovala služby najmä v obci a bude naďalej poskytovať  služby, ktoré veríme že budú 

využívané nielen v obci, ale aj v širšom okolí, snaží sa  informovať a poskytovať informácie 

o sociálnom podnikaní iným potenciálnym záujemcom z okolia a regiónu o význame 

Spoločnosti ako sociálneho podniku. 

V priebehu roka 2020 Služby Šarišské Čierne s.r.o. , r.s.p. , dosahovala pozitívny sociálny 

vplyv , meraním percenta zamestnaných znevýhodnených osôb, čo tvorilo  100 % z celkového 

počtu zamestnancov. 

Poradný výbor sociálneho podniku Služby Šarišské Čierne s.r.o., r.s.p.,  tvorí  obyvateľ obce 

a 2 znevýhodnený zamestnanci, na svojom zasadnutí prerokoval ďalší rozvoj podnikania . 

 

 



Zhrnutie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

 

Ukazovateľ Merná jednotka Rok 2020 Poznámka 

Výnosy spoločnosti € 62 881,00 - 

Náklady spoločnosti € 64 473,00 - 

Počet zamestnancov - 6 - 

 

Ekonomické ukazovatele  

 

VÝNOSY 

Tržby z predaja služieb 21 650,00 € 

Ostatné z hosp. činnosti – refundácia 

mzdy UPSVR  

41 231,00 € 

SPOLU 62 881,00 € 

 

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 62 881,00 € 

 

NÁKLADY 

Služby   3 658,00 € 

Mzdové 46 271,00 € 

Sociálne poistenie 13 890,00 € 

Sociálne náklady      583,00 € 

Ostatné náklady na fin. činnosť – 

vedenie uctu 

       71,00 € 

SPOLU 64 473,00 € 

 

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 64 473,00 €, pričom podstatnú  

časť nákladov tvorili mzdové náklady . 

 

ŠTRUKTÚRA  MAJETKU  SPOLOČNOSTI 

Krátkodobé pohľadávky 22 301,00 € 

Pokladnica      875,00 € 

Bankové účty 11 567,00 € 

Obežný majetok 34 743,00 € 

Neobežný majetok           0,00 € 

 



ŠTRUKTÚRA  ZDROJOV  SPOLOČNOSTI 

Vlastné imanie  

Základne imanie          5 000,00 € 

VH za účtovné obdobie      -  1 592,00 € 

Záväzky  

Záväzky voči zamestnancom          3 789,00 € 

Záväzky zo sociálneho poistenia          2 099,00 € 

Daňové záväzky             511,00 € 

Ostatné krátkodobé záväzky        24 685,00 € 

Záväzky zo sociálneho fondu             251,00 € 

 

Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2020 

Konateľ 1 

Robotníci 6 

 

Služby Šarišské Čierne s.r.o., r.s.p., začala svoju činnosť v júni roka  2020, kedy prijala 6 

znevýhodnených zamestnancov. V nasledujúcom roku 2 zamestnanci ukončia pracovný 

pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, preto má spoločnosť v pláne zamestnať 2 

nových znevýhodnených zamestnancov v priebehu mesiacov február - marec 2021. 

 

Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Spoločnosť Služby Šarišské Čierne s.r.o., r.s.p. je verejnoprospešným, ktorého hlavným 

cieľom je v zmysle § 5 ods. 1 zák. č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ako „zák. č. 112/2018 Z.z.“), 

dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti podpory zamestnanosti 

prostredníctvom znižovania regionálnych rozdielov a zvyšovania miestnej zamestnanosti 

znevýhodnených a zraniteľných osôb. 

Spoločnosť Služby Šarišské Čierne s.r.o., r.s.p. sa neustále vyvíja a spoločne hľadáme ďalšie 

možnosti, ktoré pomôžu vybudovať stabilný podnik, ktorý zabezpečí prácu znevýhodneným 

alebo zraniteľným osobám v našej obci a tým prispeje k znižovaniu nezamestnanosti 

a skvalitňovaniu služieb pre obyvateľov obce. 

 

V Šarišskom Čiernom dňa 29.06.2021  

 

 Mgr. Andrej Buvalič 

                                                                                          Služby Šarišské Čierne s.r.o., r.s.p. 

                                                                                                                  konateľ 


