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V Bošáci, dňa 30.6.2021                                                        .................................................. 

                                                                                                          PaedDr. Daniel Bradáč  

                                                                                                         predseda správnej rady 



1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

Obchodný názov: Sociálny podnik Bošáca o.z. – r.s.p.  
Sídlo spoločnosti: 913 07  Bošáca 257  
Registrácia spoločnosti: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky, Bratislava, číslo osvedčenia: 252/2020_RSP 
Deň zápisu: 28.10.2020  
IČO: 53 114 001  
DIČ: 2121318441  
 

2. Vedenie spoločnosti 

PeadDr. Daniel Bradáč – predseda správnej rady 

3. Majetková účasť 

Sociálny podnik Bošáca zriadila Obec Bošáca. Sociálny podnik Bošáca nemá majetok. 

4. Štatutárne orgány spoločnosti 

Správna rada – je riadiacim a výkonným orgánom Združenia v čase medzi dvoma 

zasadaniami členskej schôdze. Má minimálne 5 členov. Členom správnej rady môže byť len 

člen Združenia. Funkčné obdobie členov rady je 3 roky. Správna rada volí zo svojho stredu 

predsedu správnej rady, tým je od 22.7.2020 PaedDr. Daniel Bradáč. 

Predseda správnej rady – je volený správnou radou na obdobie 3 rokov, zvoláva správne rady 

a predsedá im. Je štatutárnym orgánom Združenia a zastupuje združenie navonok. 

5. Štatút registrovaného sociálneho podniku 

Sociálnemu podniku Bošáca 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 RSP: Integračný podnik dňa 28.10.2020. 

6. Predmet spoločnosti 

Predmetom činnosti sú:  

- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve 

- Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava 

- Výroba potravinárskych výrobkov 

- Výroba nápojov 

- Textilná výroba 



 

- Odevná výroba 

- Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 

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

- Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 

- Výroba bižutérie a suvenírov 

- Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov 

- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

- Prípravné práce k realizácií stavby 

- Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov 

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

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

- Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 

- Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 

- Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 

- Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

- Poskytovanie služieb osobného charakteru 

7. Komentár k výsledkom spoločnosti 

Sociálny podnik Bošáca nemal v roku 2020 žiadnu činnosť. Z dôvodu korona krízy sa predĺžilo 

vybavovanie rôznych dokladov potrebných k chodu združenia. 

8. Zhrnutie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

Ukazovateľ  Merná jednotka  Rok 2020  Poznámka  
Výnosy spoločnosti  €  0  -  
Náklady 
spoločnosti  

€  0  -  

Počet 
zamestnancov  

€  0  -  

 

 



9. Ekonomické ukazovatele 

Výnosy            0 

Náklady          0 

Majetok         0 

Záväzky         0    

10. Prehľad zamestnancov spoločnosti 

Sociálny podnik Bošáca nemal v roku 2020 žiadnych zamestnancov. 

11. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Sociálny podnik Bošáca o.z. – r.s.p. plánuje v roku 2020 rozvíjať svoju činnosť a hľadať ďalšie 

možnosti, ktoré pomôžu vybudovať stabilný podnik, ktorý zabezpečí prácu ľuďom v našej 

obci. V roku 2020 nás v rozvoji zastavila korona kríza, ale našim najväčším cieľom je rozšíriť 

podnik tak, aby sme čo najviac umožnili prácu naším znevýhodneným občanom. 

Dátum vypracovania Výročnej správy: 30.6.2021 

Vyhotovila: Rýdza Silvia, ekonóm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


