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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

Obchodné meno: TEHLAN, s.r.o. 

Sídlo spoločnosti: Tehla 88, 935 35 Tehla 

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Nitra, vložka číslo 

51528/N 

Deň zápisu: 26.06.2020 

IČO: 53 140 541 

Výška vkladu: 5 000,- EUR 

 

TEHLAN, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená Zakladateľskou listinou zo 

dňa 16.09.2020 podľa §105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a zákonom č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2. Vedenie spoločnosti 

Zakladateľom a jediným spoločníkom spoločnosti je obec Tehla, sídlo: Tehla 88, 935 35 

Tehla, IČO: 00 587 613, zapísaná ako subjekt verejnej správy v registri organizácií vedenom 

Štatistickým úradom SR. Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý 

koná a podpisuje v mene spoločnosti navonok voči tretím osobám, v súlade s uzneseniami 

valného zhromaždenia a zverenými právomocami. V mene spoločnosti koná a podpisuje 

konateľ samostatne. Za prvého konateľa spoločnosti bol ustanovený: Ing. Tibor Taldík, nar.: 

  23.07.1992, rod. č.: 920723/6940, bytom: Tehla 82, 935 35. 

 

3. Majetková účasť 

Výška základného imania spoločnosti bola zakladateľom stanovená na 5.000,- EUR a 

pozostáva výlučne z peňažného vkladu jediného spoločníka. 

 

4. Štatutárne orgány spoločnosti 

Valné zhromaždenie (VZ) je najvyšším orgánom spoločnosti. Zakladateľ ako jediný 

spoločník vykonáva právomoci valného zhromaždenia. Obec Tehla, ako 100 % spoločník, 

vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho zástupcu 

obce. 

 

V prípade obchodnej spoločnosti obce Tehla, ak je jediným spoločníkom obec Tehla 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 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. 

 

Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku bola predložená Ministerstvu 

práce, sociálnych vecí a rodiny konateľom spoločnosti 24.09.2020. Štatút registrovaného 

integračného sociálneho podniku bol priznaný 11.11.2020. 
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Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k vypísanému alebo vytlačenému 

obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ vykonáva svoju funkciu 

bezodplatne. 

 

Poradný výbor tvoria minimálne 3 členovia. Členom poradného výboru môže byť len 

zainteresovaná osoba. Väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť priamo zainteresované 

osoby.   

Poradný výbor sa bude zúčastňovať na fungovaní spoločnosti, na dosahovaní jej pozitívneho 

sociálneho vplyvu a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu: prerokovaním, 

právom na informácie a kontrolnou činnosťou.  

V roku 2020 nebol zriadený v spoločnosti TEHLAN, s.r.o. poradný výbor, nakoľko 

nezamestnávala ešte žiadnych zamestnancov a zároveň nevykonávala žiadnu podnikateľskú 

činnosť. 

 

5. Predmet činnosti 

-  Čistiace a upratovacie služby  

-  Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

-  Prípravné práce k realizácii stavby  

-  Uskutočňovanie stavieb a ich zmien  

-  Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov  

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

-  Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu 

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

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  

-  Informačná činnosť  

-  Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby  

-  Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí  

- Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu  

-  Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení  

-  Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti  

-  Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu  

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

ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok  

-  Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností  

-  Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky  

-  Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 

-  Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s 

prenájmom  

-  Prenájom hnuteľných vecí  

-  Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností  

-  Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov  

-  Administratívne služby  

-  Vedenie účtovníctva  

-  Poskytovanie služieb osobného charakteru 

-  Verejné obstarávanie 

-  Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla 

- Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve  
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6. Komentár k výsledkom činnosti 

Spoločnosť TEHLAN, s.r.o. v roku 2020 dosiahla záporný výsledok hospodárenia z dôvodu 

začatia svojej podnikateľskej činnosti. Hlavným cieľom spoločnosti pri jej vzniku bolo 

získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, ktorý sa podaril spoločnosti naplniť 

koncom roka 2020. Z toho hľadiska sa nepodarilo ešte dosahovať pozitívny sociálny vplyv, 

ktorý sa zisťuje meraním percenta zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb. 

Počet zamestnancov sa rovnal nule a v nasledujúcom roku spoločnosť začala postupne 

prijímať prvých zamestnancov.  

 

Hlavné aktivity na ktoré sa TEHLAN, s.r.o. v roku 2020 zameral súviseli s prípravou na 

zamestnávanie prvých zamestnancov. Bolo potrebné vypracovať dokumentáciu k BOZP a 

k ochrane osobných údajov. Spoločnosť sa zamerala aj na hľadanie vhodných priestorov na 

realizáciu podnikateľskej činnosti. 

 

7. Ekonomické ukazovatele 

Spoločnosť k 31.12.2020 nedosahovala žiadne výnosy. 

 

NÁKLADY k 31.12.2020 

Spotreba materiálu 236,08 € 

Ostatné služby 520 €  

Ostatné poplatky 350 € 

SPOLU 1106,08 € 

Náklady za rok 2020 dosiahli výšku 1106,08 €. Podstatnú časť tvorili náklady na zriadenie 

spoločnosti. 

 

ŠTRUKTÚRA MAJETKU SPOLOČNOSTI 

Neobežný majetok 0 € 

Pokladnica 296,80 € 

Bankový účet  3545,72 € 

Obežný majetok 3842,52 € 

 

ŠTRUKTÚRA ZDROJOV V SPOLOČNOSTI 

Vlastné imanie 3842,52 € 

Základné imanie 5000 € 

VH za účtovné obdobie -1157,48 € 
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8. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

Spoločnosť TEHLAN, s.r.o. plánuje v nasledujúcom kalendárnom roku zamestnať najmä ľudí zo 

znevýhodnených skupín, ktorí majú slabšie pracovné návyky. Motiváciou pre nich bude mzda 

a pohľad na dobre odvedenú prácu. Zároveň sa plánuje zamerať na ľudí so zdravotným 

postihnutím, ktorí majú v spoločnosti horšie možnosti zamestnať sa. Stabilná práca tak 

pozdvihne životnú úroveň každého zamestnanca.  

Podnik plánuje poskytovať služby v stavebnej oblasti a záhradníctve. V obci Tehla a v jej 

okolí býva množstvo seniorov, ktorým podnik pomôže s kosením, hrabaním, štiepaním dreva 

alebo v zime s odpratávaním snehu. Okrem toho bude podnik zabezpečovať kosenie 

verejných priestranstiev pre obec Tehla a okolité obce, ktoré majú nedostatok pracovných síl 

na tieto činnosti. Samozrejmosťou bude aj zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov. 

Ďalšou plánovanou činnosťou spoločnosti je rekonštrukcia zasadacej miestnosti obce Tehla 

s následným vybudovaním vlastnej kancelárie, ktorá bude slúžiť ako kontaktné miesto pre 

ľudí vyhľadávajúcich služby spoločnosti TEHLAN, s.r.o.. Činnosti, ktoré plánuje podnik 

vykonávať budú prispôsobované potrebám trhu a zároveň budú záležať od odbornosti 

zamestnancov. 

Zriaďovateľ spoločnosti, obec Tehla, sa snaží podávať žiadosti o dotácie na rôzne projekty, 

jedným z nich bol v roku 2020 aj projekt Zberný dvor, ktorý by obec chcela v prípade úspešnosti 

realizovať formou „in house“ zákazky prostredníctvom spoločnosti TEHLAN, s.r.o.. 

Ďalšou víziou spoločnosti TEHLAN, s.r.o. je rozširovanie partnerských vzťahov, zlepšovanie 

a zvyšovanie odberateľských vzťahov a zároveň rozširovanie portfólia ponúkaných činností pre 

širokú verejnosť. 

9. Prílohy 

 Účtovná závierka za rok 2020 

 Daňové priznanie PO za rok 2020 

 Poznámky k ÚZ 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Ing. Zuzana Maďarová 

Schválil: Ing. Tibor Taldík 

V Tehla, dňa 30.6.2021 


