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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

Obchodné meno: Stráne Invest RSP, s. r. o. 

Sídlo spoločnosti: Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeky 

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

Deň zápisu: 07.09.2018 

IČO: 51 930 889 

IČ DPH: SK 2120834782 

Výška vkladu: 5 000,00 € 

 

Stráne Invest RSP, s. r. o. je kapitálová spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa 28.08.2018 

podľa § 57 a §110 Obchodného zákonníka  č. 513/1991 Z. z.  znení neskorších predpisov.  

 

2. Vedenie spoločnosti 

Ing. Zuzana Pitoňáková- konateľ spoločnosti 

 

3. Majetková účasť 

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

Stráne pod Tatrami, vo výške 5 000,00 €.  

 

4. Štatutárne orgány spoločnosti  

Valné zhromaždenie 

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

vnútorných záležitostiach. Obec Stráne pod Tatrami, ako 100 % spoločník, vykonáva svoje práva na 

valnom zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho zástupcu obce.  

V prípade obchodnej spoločnosti Stráne Invest RSP, s. r. o. , ak je jediným spoločníkom obec Stráne 

pod Tatrami je takým predpisom zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého je obec 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným 

majetkom a 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 vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ 

vykonáva voju funkciu bezodplatne.  

 

5.  Predmet činnosti 

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

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

 Prípravné práce k realizácii stavby 

 Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov 

 Čistiace a upratovacie služby 

 Organizovanie športových , kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

 Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 

 Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

 Prenájom hnuteľných vecí 

 Vedenie účtovníctva 

 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

 Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 

 Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení- elektrických 

 Baliace činnosti, manipulácia s tovarom 

 Výroba výrobkov studenej kuchyne 

 textilná výroba 

 stolárstvo 

 opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 

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

 poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

 

6. Komentár k výsledkom spoločnosti 

Spoločnosť Stráne Invest RSP, s. r. o začala vykonávať svoju činnosť od 09/2018. Štatút 

registrovaného sociálneho podniku bol spoločnosti priznaný od 01.06.2019. Stráne Invest RSP s. r. o 

dosahoval pozitívny sociálny vplyv meraním percenta zamestnaných znevýhodnených osôb,  čo 

tvorilo 100 % z celkového počtu zamestnancov.  

Prvou činnosťou spoločnosti bolo zabezpečenie stravovania detí v  Základnej škole s materskou 

školou v Stráňach pod Tatrami formou suchých desiatových balíčkov.  V tejto činnosti sa pokračuje 

dodnes. Denne sa pripraví približne 540 ks balíčkov. Zamestnanci spoločnosti vykonali zatepľovanie 

obecných nájomných bytov v rómskej osade, zrekonštruovali kancelárske priestory pre pracovníkov 

terénnej sociálnej práce, pokračujú v  rekonštrukcii kultúrneho domu, zrealizovali úpravu 

povrchového kanála pri obecnom úrade. Zabezpečujú vykášanie  a úpravu verejných priestranstiev 

v obci Stráne pod Tatrami. 



Rozšírili sme svoju činnosť o textilnú výrobu. Vzhľadom na vypuknutie pandémie COVID 19 sme pre 

obyvateľov obce Stráne pod Tatrami zabezpečovali šitie ochranných rúšok.  

V roku 2020 sme podali žiadosť o regionálny príspevok na Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR. Našej žiadosti sa vyhovelo a získali sme dotáciu vo výške 80 000,00 € na 

zriadenie pekárenskej výroby (prebieha proces verejného obstarávania). 

Poradný výbor sociálneho podniku Stráne Invest RSP, s. r. o. tvoria traja zamestnanci  sociálneho 

podniku. Poradný výbor k 31.12.2020 zasadal 4 krát.  

 

7. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia 

UKAZOVATEĽ Merná jednotka 2020 2019 
 

Výnosy spoločnosti € 264 264,08 149 826,57 

Náklady 
spoločnosti 

€ 255 924,64 139 338,85 

Počet 
zamestnancov 

osoba 16 11 

 

8. Ekonomické ukazovatele 

 

VÝNOSY 

Z predaja služieb – stavebná činnosť, 
upratovacie služby a práce v záhradníctve 

 
 147 902,52€ 

Z výroby desiatových balíčkov 58 809,00€ 

Dotácie UPSVaR   57 521,64€ 

Ostatné 30,92€ 

SPOLU 264 264,08€ 

 

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 264 264,08€. 

NÁKLADY 

Spotreba materiálu   19 024,14€ 

Predaný tovar 33 237,26€ 

Opravy 2 361,67€ 

Cestovné       477,00€ 

Ostatné služby  13 318,46€ 

Mzdové náklady  126 398,29€ 

Zákonné sociálne poistenie 43 743,00€ 

Zákonné sociálne náklady    9 821,75€ 

Odpisy       875,00€ 

Dane a poplatky 458,96€ 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť       5 144,30€ 

Ostatné finančné náklady       213,60€ 

Dane z príjmov 851,21€ 

SPOLU 255 924,64€ 

 



Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 výšku 255 924,64€. 

Štruktúra majetku spoločnosti 

Dlhodobý hmotný majetok 2 260,00€ 

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00€ 

Neobežný majetok       2 260,00€ 

Krátkodobé pohľadávky 9 705,63€ 

Pokladnica 536,88€ 

Bankové účty 106 710,53€ 

Zásoby 1 029,26€ 

Ceniny 192,00€ 

Obežný majetok 118 174,30€ 

 

 

Štruktúra majetku spoločnosti 

Vlastné imanie 15 458,40€ 

Základné imanie 5 000,00€ 

VH minulých rokov       2 118,96€ 

VH za účtovné obdobie 8 339,44€ 

Záväzky 104 975,90€ 

Dlhodobé záväzky:  

záväzky zo sociálneho fondu 1 260,03€ 

ostatné dlhodobé záväzky 30,00€ 

Krátkodobé záväzky:  

záväzky voči dodávateľom 1 012,94€ 

záväzky voči zamestnancom 7 128,50€ 

záväzky voči poisťovniam 5 492,69€ 

záväzky voči daňovému úradu 6 465,43€ 

rezervy 3 418,94€ 

Dotácie  80 000,00€ 

ostatné záväzky 167,37€ 

 

 

9. Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2020 

Konateľ 1 

Robotníci 16 

 

Zamestnávame dvoch zdravotne znevýhodnených občanov. Na časť zamestnancov spoločnosti sme si 

uplatňovali kompenzačný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 53G.  

10. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Spoločnosť Stráne Invest RSP, s. r. o. bola úspešných uchádzačom vo verejnom obstarávaní na 2 

projekty a to:  

 Výstavba chodníkov v obci Stráne pod Tatrami  

 Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných stojanov v obi Stráne pod Tatrami 



Plánujeme zriadiť výrobu pekárenských výrobkov a zamestnať ďalších znevýhodnených občanov 

obce.  

 

 

V Stráňach pod Tatrami 30.06.2020 

 

 

 

 

         Ing. Zuzana Pitoňáková 

         konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


