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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

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

Sídlo spoločnosti: Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec 

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, vložka č. 36938/P 

Deň zápisu: 07.09.2018 

IČO: 52541568 

Výška vkladu: 5 000,00 € 

 

Sociálny podnik Toporec, s.r.o. je  spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa 24.4.2019 
podľa § 57 a §110 Obchodného zákonníka  č. 513/1991 Z. z.  znení neskorších predpisov.  

 

2. Vedenie spoločnosti 

Gustáv Pompa - konateľ spoločnosti 

 

3. Majetková účasť 

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je Obec 
Toporec, vo výške 5 000,00 €.  

 

4. Poradný výbor  

Sociálny podnik Toporec, s.r.o. zastupuje štatutár Gustáv Pompa, ktorý spolu s poradným výborom 
vytvára a napĺňa priority a ciele Sociálneho podniku Toporec, s.r.o. Obec Toporec, ako 100 % 
spoločník, vykonáva svoje práva na poradnom výbore osobne prostredníctvom štatutárneho 
zástupcu 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 vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ 
vykonáva voju funkciu bezodplatne.  

 

5.  Predmet činnosti 
 Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť  
 Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt 
 Ochrana ľudských práv a základných slobôd 
 Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 
 Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva 



 Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 
 Prípravné práce k realizácii stavby 
 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 
 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien  
 Oprava, údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky  
 Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských aktivít 
 Prevádzkovanie čistiarne a práčovne  
 Vykonávanie mimoškolských vzdelávacích činností 

 

6. Komentár k výsledkom spoločnosti 

Spoločnosť Sociálny podnik Toporec, s.r.o začala vykonávať svoju činnosť od 09/2019. Štatút 
registrovaného sociálneho podniku bol spoločnosti priznaný od 15.04.2020. Sociálny podnik Toporec, 
s.r.o dosahoval pozitívny sociálny vplyv meraním percenta zamestnaných znevýhodnených osôb,  čo 
tvorilo 100 % z celkového počtu zamestnancov.  

Prvou činnosťou spoločnosti Sociálny podnik Toporec, s.r.o. bola rekonštrukcia chodníka na Hlavnej 
ulici a taktiež zabezpečenie úprav verejných priestranstiev v obci Toporec. 

Poradný výbor sociálneho podniku Toporec, s. r. o. tvoria traja členovia: občan obce, zamestnanec 
obecného úradu a zamestnanec sociálneho podniku. Poradný výbor k 31.12.2020 zasadal 1 krát.  

 

 

 

7. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia 

 

UKAZOVATEĽ Merná jednotka 2020 2019 
 

Výnosy spoločnosti € 20 137,48 0 
Náklady 
spoločnosti 

€ 20 137,48 48,58 

Počet 
zamestnancov 

 11 0 

 

 

8. Ekonomické ukazovatele 
 

VÝNOSY 
Z predaja služieb   

7622,11€ 
Z prevádzkovej činnosti 12515,37 € 
SPOLU 20 137,48€ 

 



Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 20 137,48€. 

 

NÁKLADY 
Ostatné služby  202,20€ 
Mzdové náklady 13 959,06€ 
Zákonné sociálne poistenie 4802,91€ 
Zákonné sociálne náklady 1059,30€ 
Ostatné finančné náklady 114,01€ 
SPOLU 20 137,48€ 

 

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 20 137,48€. 

 

 

 

 

Štruktúra majetku spoločnosti 
Dlhodobý hmotný majetok 0€ 
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00€ 
Neobežný majetok       2 260,00€ 
Krátkodobé pohľadávky 1 622,11€ 
Pokladnica 17,80€ 
Bankové účty 46 305,44€ 
Zásoby 0€ 
Ceniny 0€ 
Obežný majetok 50 205,35€ 

 

 

Štruktúra majetku spoločnosti 
Vlastné imanie 4 951€ 
Základné imanie 5 000,00€ 
VH minulých rokov                -49 € 
VH za účtovné obdobie                    0€ 
Záväzky 9489,3€ 
Dlhodobé záväzky:  
záväzky zo sociálneho fondu 0€ 
ostatné dlhodobé záväzky 0€ 
Krátkodobé záväzky:  
záväzky voči dodávateľom 0€ 
záväzky voči zamestnancom 5690,29€ 
záväzky voči poisťovniam 3443,33€ 
záväzky voči daňovému úradu 355,68€ 
rezervy 0€ 
ostatné záväzky 0€ 

 



 

9. Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2020 

Konateľ 1 
Robotníci 11 
 

Zamestnávame troch zdravotne znevýhodnených občanov. Na všetkých zamestnancov spoločnosti 
sme si uplatňovali kompenzačný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 53G.  

 

10. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

V budúcnosti sa plánuje výstavba Materskej školy v obci.  Hlavným cieľom Sociálneho podniku 
Toporec, s.r.o. je zníženie nezamestnanosti a rozvoj obce a taktiež dosahovanie merateľného 
pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti služieb na 
podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

 

V Toporci 30.06.2021 

 

 

 

 

         Gustáv Pompa  

         konateľ 

 

 

 

 

 

 

 


