
        Sociálny podnik Tibava, s.r.o., Tibava 131, 073 01 TibavaSociálny podnik Tibava, s.r.o., Tibava 131, 073 01 Tibava
registrovaný sociálny podnik  registrovaný sociálny podnik  

VÝROČNÁ  SPRÁVA  ZA  ROK  2020VÝROČNÁ  SPRÁVA  ZA  ROK  2020

   Tibava  2.6.2021 Tibava  2.6.2021



1. Základné identifikačné údaje spoločnosti1. Základné identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno :    Obchodné meno :    Sociálny podnik Tibava, s.r.o. Sociálny podnik Tibava, s.r.o. 

Sídlo spoločnosti :    Sídlo spoločnosti :    Tibava 131 , 07301 TibavaTibava 131 , 07301 Tibava

Registrácia spoločnosti Registrácia spoločnosti :   Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vložka číslo :   Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vložka číslo 
                                            46972/V                                            46972/V

Deň zápisuDeň zápisu :                14.8.2019 :                14.8.2019

IČOIČO :     52 569 420 :     52 569 420

DIČDIČ:     2121070688  :     2121070688  

Výška vkladu :Výška vkladu : 5 000.- € 5 000.- €

2.Vedenie spoločnosti2.Vedenie spoločnosti

 Marián Čuhanič  Marián Čuhanič  - konateľ spoločnosti  - konateľ spoločnosti 
                      

3.3. Štatút registrovaného sociálneho podnikuŠtatút registrovaného sociálneho podniku

Sociálnemu podniku Tibava, s.r.o., bol priznaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Sociálnemu podniku Tibava, s.r.o., 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 Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z.z. O sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovpodnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku : Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku : 

INTEGRAČNÝ PODNIK, dňa 1. októbra 2019, číslo osvedčenia 038/2019 RSP.INTEGRAČNÝ PODNIK, dňa 1. októbra 2019, číslo osvedčenia 038/2019 RSP.

      4. Majetková účasť 4. Majetková účasť 
  

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

Tibava, vo výške 5 000.- € (uznesenie VZ  č. 27/2019 zo dňa 22.7.2019 ).Tibava, vo výške 5 000.- € (uznesenie VZ  č. 27/2019 zo dňa 22.7.2019 ).



                    5.   Štatutárne orgány spoločnosti5.   Štatutárne orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v neme spoločnosti Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v neme spoločnosti 

alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach . Obec Tibava, ako 100% spoločník, vykonáva alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach . Obec Tibava, ako 100% spoločník, vykonáva 

svoje práva na valnom zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho zástupcu obce.svoje práva na valnom zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho zástupcu obce.

 V prípade  spoločnosti  s  ručením obmedzeným Sociálny  podnik  Tibava,  s.r.o.,  ak  je  jediným V prípade  spoločnosti  s  ručením obmedzeným Sociálny  podnik  Tibava,  s.r.o.,  ak  je  jediným

spoločníkom Obec Tibava je takým predpisom zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,spoločníkom Obec Tibava je takým predpisom zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

podľa ktorého je obec právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatnepodľa ktorého je obec právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne

hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, Štatutárnym orgánom je podľa § 13 ods. 5hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, Štatutárnym orgánom je podľa § 13 ods. 5

zákona o obecnom zriadení starosta obce.zákona o obecnom zriadení starosta obce.

V prípade obci, ktoré založili ako jediný spoločník spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávaV prípade obci, ktoré založili ako jediný spoločník spoločnosť s ručením obmedzeným vykonáva

pôsobnosť valného zhromaždenia zásadne starosta obce.pôsobnosť valného zhromaždenia zásadne starosta obce.

Valné zhromaždenie a obecné zastupiteľstvo sa uznieslo uznesením č. 26/ 2019 zo dňa 22.7.2019Valné zhromaždenie a obecné zastupiteľstvo sa uznieslo uznesením č. 26/ 2019 zo dňa 22.7.2019

že Sociálny podnik Tibava s.r.o. požiada o priznanie štatútu registrovaného integračného sociálnehože Sociálny podnik Tibava s.r.o. požiada o priznanie štatútu registrovaného integračného sociálneho

podniku.podniku.

Konateľ Konateľ 

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

k  vypísanému alebo  vytlačenému obchodnému menu spoločnosti  prípoji  svoj  podpis.  Konateľk  vypísanému alebo  vytlačenému obchodnému menu spoločnosti  prípoji  svoj  podpis.  Konateľ

vykonáva svoju funkciu bezodplatne.vykonáva svoju funkciu bezodplatne.

6.   Predmet činnosti 6.   Predmet činnosti 

–– Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctvePoskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

–– Opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z drevaOpracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva

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

–– Výroba hračiek a hierVýroba hračiek a hier

–– Výroba sviečok a tieniacej technikyVýroba sviečok a tieniacej techniky

–– Prípravné práce k realizácii stavbyPrípravné práce k realizácii stavby

–– Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérovDokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

–– Prenájom hnuteľných vecíPrenájom hnuteľných vecí

–– Čistiace a upratovacie službyČistiace a upratovacie služby

–– Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuPrevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu



Našimi aktivitami chceme pomôcť naším obyvateľom, ako aj obyvateľom okolitých obcí. ChcemeNašimi aktivitami chceme pomôcť naším obyvateľom, ako aj obyvateľom okolitých obcí. Chceme

pomôcť rozvoju obce .  Maximálna zapojenosť do investičných akcií  obce ,  zriadenie stolárskejpomôcť rozvoju obce .  Maximálna zapojenosť do investičných akcií  obce ,  zriadenie stolárskej

dielne,  výroba  včelích  úľov  na  základe  objednávky  včelárov,  kosenie  verejných  priestranstiev,dielne,  výroba  včelích  úľov  na  základe  objednávky  včelárov,  kosenie  verejných  priestranstiev,

drobné  stavebné  práce.   Manažment  a  zákazky   boli  a  budú  v  kompetencii  starostu  obce  adrobné  stavebné  práce.   Manažment  a  zákazky   boli  a  budú  v  kompetencii  starostu  obce  a

poradného výboru Sociálneho podniku Tibava, s.r.o.poradného výboru Sociálneho podniku Tibava, s.r.o.

7.    Rozvoj zamestnanosti7.    Rozvoj zamestnanosti

Vznikom podniku chceme znížiť mieru nezamestnanosti v obci, zvýšiť životnú úroveň obyvateľstvaVznikom podniku chceme znížiť mieru nezamestnanosti v obci, zvýšiť životnú úroveň obyvateľstva

a  podnietiť  u  nezamestnaných  záujem  o  získanie  nových  vedomostí,  zručností  a  udržaniea  podnietiť  u  nezamestnaných  záujem  o  získanie  nových  vedomostí,  zručností  a  udržanie

pracovných miest pre ľudí s remeselnými zručnosťami, ktorí sa nevedia uplatniť na trhu práce. pracovných miest pre ľudí s remeselnými zručnosťami, ktorí sa nevedia uplatniť na trhu práce. 

Od vzniku podniku sme v roku 2019 zamestnali 5 zamestnancov, Od vzniku podniku sme v roku 2019 zamestnali 5 zamestnancov, 

z toho : z toho : 

od  1.10.2019  troch  znevýhodnenie  zamestnancov  z  Úradu  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  vod  1.10.2019  troch  znevýhodnenie  zamestnancov  z  Úradu  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  v

Michalovciach na základe : Michalovciach na základe : 

Názov projektu : „Cesta na trh práce 2“ - opatrenie č.1Názov projektu : „Cesta na trh práce 2“ - opatrenie č.1

Kód projektu : ITMS2014+: 312031X761Kód projektu : ITMS2014+: 312031X761

Uzatvorená dohoda č.: 19/42/056g/6    zo dňa 25.11.2019 Uzatvorená dohoda č.: 19/42/056g/6    zo dňa 25.11.2019 

  Komentár k  výsledkom činnosti Komentár k  výsledkom činnosti 
        

Spoločnosť  Sociálny  podnik  Tibava,  s.r.o.  v  r.  2020  prijala  do   Spoločnosť  Sociálny  podnik  Tibava,  s.r.o.  v  r.  2020  prijala  do   

zamestnania  2  pracovníkov  z  nezvýhodnených  skupín.  Začali  sme  prvým  projektom  a  to    zamestnania  2  pracovníkov  z  nezvýhodnených  skupín.  Začali  sme  prvým  projektom  a  to    

montážou kazetového stropu v Materskej škôlke a pripojením  budovy k obecnej kanalizácie. montážou kazetového stropu v Materskej škôlke a pripojením  budovy k obecnej kanalizácie. 

Práce  boli  vykonané  k  veľkej  spokojnosti  občanov  aj  objednávateľa  a  toPráce  boli  vykonané  k  veľkej  spokojnosti  občanov  aj  objednávateľa  a  to

obce Tibava. Druhým projektom, ktorý sme realizovali bola rekonštrukcia chodníka pri farskomobce Tibava. Druhým projektom, ktorý sme realizovali bola rekonštrukcia chodníka pri farskom

kostole Nanebovzatie Panny Márie. Počas roka 2020 sme sa zamerali aj na výrobu včelích úľov akostole Nanebovzatie Panny Márie. Počas roka 2020 sme sa zamerali aj na výrobu včelích úľov a

výrobu parkových  lavičiek.  Odbyt  našich  výrobkov uspokojil  zákazníkov zo  širokého  okolia  vvýrobu parkových  lavičiek.  Odbyt  našich  výrobkov uspokojil  zákazníkov zo  širokého  okolia  v

našom  okrese,  ktorý  si  tieto  výrobky  aj  zakúpili.   našom  okrese,  ktorý  si  tieto  výrobky  aj  zakúpili.   

Počet  zamestnancov  sa  v  priebehu  roka  zvýšil  z  pôvodných  3  na  5  zamestnancov.  Ku  koncuPočet  zamestnancov  sa  v  priebehu  roka  zvýšil  z  pôvodných  3  na  5  zamestnancov.  Ku  koncu

roka bol jeden zamestnanec prepustený, z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku .  Zamestnávameroka bol jeden zamestnanec prepustený, z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku .  Zamestnávame

robotníkov,  ktorí  sú  dlhodobo  nezamestnaní,  na  ktorýchrobotníkov,  ktorí  sú  dlhodobo  nezamestnaní,  na  ktorých

poberáme príspevok z ÚPSVaR Michalovce. Ide o občanov z kategórie „zraniteľní“ – dlhodobápoberáme príspevok z ÚPSVaR Michalovce. Ide o občanov z kategórie „zraniteľní“ – dlhodobá

nezamestnanosť. nezamestnanosť. 



8. Ročná účtovná závierka 2020 – zhodnotenie8. Ročná účtovná závierka 2020 – zhodnotenie

  Na základe § 4 ods. 2 zákona č, 431/2002  Z.z. O účtovníctve, Sociálny podnik Tibava, s.r.o. účtujeNa základe § 4 ods. 2 zákona č, 431/2002  Z.z. O účtovníctve, Sociálny podnik Tibava, s.r.o. účtuje

v sústave podvojného účtovníctva.v sústave podvojného účtovníctva.

Príprava a zostavenie závierkových prác sa skladá:Príprava a zostavenie závierkových prác sa skladá:

•• otvorenie počiatočného súvahového účtu otvorenie počiatočného súvahového účtu 

•• zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok 

•• inventarizácia majetku a záväzkov a zaúčtovanie závierkových operáciíinventarizácia majetku a záväzkov a zaúčtovanie závierkových operácií

•• uzatvorenie účtovných kníh uzatvorenie účtovných kníh 

•• zostavenie účtovných výkazovzostavenie účtovných výkazov

 Na základe účtovej závierky Sociálny podnik Tibava, s.r.o. zostavil Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Na základe účtovej závierky Sociálny podnik Tibava, s.r.o. zostavil Súvahu, Výkaz ziskov a strát a

Poznámky.  Tieto  výkazy  tvoria  závierku  v  podvojnom  účtovníctve  a  sú  súčasťou  daňovéhoPoznámky.  Tieto  výkazy  tvoria  závierku  v  podvojnom  účtovníctve  a  sú  súčasťou  daňového

priznania dani z príjmov PO.priznania dani z príjmov PO.

9. Prehľad hospodárenia spoločnosti9. Prehľad hospodárenia spoločnosti

                        Stav bankových účtov  a pokladne k 31.12.2020  Stav bankových účtov  a pokladne k 31.12.2020

              Bankový účet FIO Banka a.s.                                        978,17 €              Bankový účet FIO Banka a.s.                                        978,17 €

              Pokladňa – hotovosť                                                   1 452,35 €              Pokladňa – hotovosť                                                   1 452,35 €

           ______________________________________________________           ______________________________________________________

            Celkový stav finančných prostriedkov                         2 430,52 €            Celkový stav finančných prostriedkov                         2 430,52 €

Výnosy a náklady Výnosy a náklady 

                        Výnosy Sociálneho podniku Tibava s.r.o. v roku 2020 boli v celkovej výške 36 397,46 €Výnosy Sociálneho podniku Tibava s.r.o. v roku 2020 boli v celkovej výške 36 397,46 €

                        Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb               13 731.04 €Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb               13 731.04 €

            Finančný príspevok z ÚPSVaR 19/42/056g/6                22 666,42 €             Finančný príspevok z ÚPSVaR 19/42/056g/6                22 666,42 € 

            



            Náklady Sociálneho podniku Tibava s.r.o. v roku 2020 boli v celkovej výške  38 118,92 €Náklady Sociálneho podniku Tibava s.r.o. v roku 2020 boli v celkovej výške  38 118,92 €

            z toho :             z toho : 

             Spotreba materiálu  režijný materiál                                      857,56 €              Spotreba materiálu  režijný materiál                                      857,56 € 

                          Spolu  materiál                                                                       857,56 €Spolu  materiál                                                                       857,56 €

             Služby              Služby 

              účtovnícky program – aktualizácia                                         70,00 €              účtovnícky program – aktualizácia                                         70,00 €

              účtovníctvo                                                                            797,00 €              účtovníctvo                                                                            797,00 €

              poštovné                                                                                    2,10 €              poštovné                                                                                    2,10 €

                          Služby spolu                                                                            869,10 €Služby spolu                                                                            869,10 €

             Osobné náklady              Osobné náklady 

             mzdové náklady                                                                 26 276,87 €             mzdové náklady                                                                 26 276,87 €

             zákonné sociálne poistenie                                                   8 223,51 €             zákonné sociálne poistenie                                                   8 223,51 €

             zákonné zdravotné poistenie                                                1 891,88 €             zákonné zdravotné poistenie                                                1 891,88 €

                          Osobné náklady spolu zamestnanci                                  36 392,26 €Osobné náklady spolu zamestnanci                                  36 392,26 €

             Ostatné dane a poplatky                                                              0,00 €             Ostatné dane a poplatky                                                              0,00 €

                          Výsledok hospodárenie z hospodárskej činnosti            - 1 721,46 € Výsledok hospodárenie z hospodárskej činnosti            - 1 721,46 € 

              Bankové poplatky                                                                     7,20 €              Bankové poplatky                                                                     7,20 €

                              Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti        ___            - 7,20 €Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti        ___            - 7,20 €

                        Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie          __  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie          __           -      -      1 728,66 € 1 728,66 €

         Záväzky  Sociálneho podniku Tibava, s.r.o. v roku 2020 boli v celkovej výške 5 709,86 €    Záväzky  Sociálneho podniku Tibava, s.r.o. v roku 2020 boli v celkovej výške 5 709,86 € 

                  Krátkodobé záväzky z obchodného styku                  102,00 €Krátkodobé záväzky z obchodného styku                  102,00 €

         Záväzky voči zamestnancom                                   1 174,42 €         Záväzky voči zamestnancom                                   1 174,42 €

         Záväzky voči Sociálnej poisťovni                              829,07 €         Záväzky voči Sociálnej poisťovni                              829,07 €

         Záväzky voči zdravotným poisťovňam                      209,76 €           Záväzky voči zdravotným poisťovňam                      209,76 €  

         Daňové záväzky                                                          121,65 €         Daňové záväzky                                                          121,65 €

         Záväzky zo sociálneho fondu                                        11.08 €         Záväzky zo sociálneho fondu                                        11.08 €

         Ostatné krátkodobé záväzky                                     3 261,88 €         Ostatné krátkodobé záväzky                                     3 261,88 €

                    

                                                                                      ….................................                                                                                      ….................................

                                                                                             Marián Čuhanič                                                                                             Marián Čuhanič
                                                                                                  konateľ                                                                                                  konateľ


