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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 
 

Obchodné meno: TVORÍME, s.r.o., r.s.p. 

Sídlo spoločnosti: 076 74 Drahňov 167 

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, vložka 
č.47653/V 

Deň zápisu: 13.11.2019,  

IČO: 52 746 691 

IČ DPH: SK 2121129219 

Výška vkladu: 10 000,- € 

Priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku: Integračný podnik 23.01.2020 

Číslo osvedčenia: 072/2020_RSP 

TVORÍME, s.r.o. je spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa 10.10.2019 v zmysle 
ustanovení § 105-153 Obchodného zákonníka a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 
112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Základné imanie a vklad spoločníka: 10 000 Eur 

 

2. Zhodnotenie dosahovaného pozitívneho sociálneho vplyvu a prehľad činnosti 
vykonávaných v kalendárnom roku 

Spoločnosť po svojom založení a získaní štatútu registrovaného sociálneho podniku 
začala svoje aktivity zameriavať na podporu regionálneho rozvoja a to hlavne vytypovania 
znevýhodnených a zraniteľných osôb z radov občanov obce Drahňov ale aj z okolia pre ich 
zamestnanie a následne rozbehnutie prevádzok, činnosti nevyhnutných pre chod 
spoločnosti. Zámer bol položený predovšetkým do oblastí stavebníctva, rekonštrukcie a 
údržby objektov a tvorby administratívy.    

Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom kalendárnom roku 

) šitie ochranných rúšok pre obec Drahňov a iných obchodných partnerov 

) vykonanie hygienickej maľby priestorov obecného úradu Drahňov,  

) zhotovenie a montáž nového kancelárskeho nábytku v kanceláriách obecného úradu 
Drahňov,  

) vykonanie hygienickej maľby priestorov Základnej školy Drahňov, 

) rekonštrukčné práce priestorov kaplnky Gréckokatolíckej cirkvi v obci Drahňov, 

) montáž spomaľovačov jazdy na obecných komunikáciách v obci Drahňov, 

) stavebné práce pre spoločnosť Tektonika, s.r.o., 
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) vybudovanie spevnenej plochy pre detské ihrisko pre MRK v obci Drahňov.  

Spoločnosť k 31.12.2020 zamestnáva 12 zamestnancov z toho 5 zamestnanci patria do 
kategórie znevýhodnených osôb so zdravotným postihnutím nezvýhodnených a zraniteľných 
osôb. 

 

3. Účtovná uzávierka a zhodnotenie jej základných údajov 

3.1. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti 

Ukazovateľ 2019 2020 

Výnosy 0,00 € 116 123,97 € 

Náklady 6,60 € 147 872,40 € 

Počet zamestnancov 0 12 

 

3.2. Ekonomické ukazovatele 

Výnosy 

Ukazovateľ 2019 2020 

Tržby za vlastné výrobky 0,00 € 4 900,00 € 

Tržby z predaja služieb 0,00 € 45 260,56 € 

Výnosy zo zákazky 0,00 € 16 090,37 € 

Ostatné prevádzkové 
výnosy (dotácie UPSV a R) 

0,00 € 49 873,05 € 

SPOLU 0,00 € 116 123,97 € 

 

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 sumu 116 123,97 € 

 

Náklady 

Ukazovateľ 2019 2020 

Spotreba materiálu 0,00 € 24 892,13 € 

Spotreba energie 0,00 € 591,34 € 

Opravy a udržiavanie 0,00 € 74,53 € 

Náklady na reprezentáciu 0,00 € 23,42 € 

Ostatné služby 0,00 € 9 951,29 € 
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Mzdové náklady 0,00 € 72 468,30 € 

Príjmy spoločníkov 0,00 € 10 199,23 € 

Zákonné sociálne poistenie 0,00 € 24 293,10 € 

Zákonné sociálne náklady 0,00 € 3 818,68 € 

Daň z MV 0,00 € 255,53 € 

Ostatné dane a poplatky 0,00 € 132,71 € 

Ostatné prevádzkové náklady 0,00 € 425,59 € 

Úroky 0,00 € 88,87 € 

Kurzové straty 0,00 € 14,69 € 

Ostatné finančné základy 6,60 € 642,99 € 

SPOLU 6,60 € 147 872,40 € 

 

Náklady spoločnosti dosiahli k 31.12.2020 sumu 147 872,40 €. 

 

4. Správa audítora 

 V súlade s § 14, ods. 3, písm. a, zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike 
a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväzností s bodom 3 
tejto Výročnej správy spoločnosť nemala povinnosť mať účtovnú uzávierku overenú 
štatutárnym audítorom.  

 

5. Stav a pohyb majetku a záväzkov 

5.1. Štruktúra majetku spoločnosti 

Ukazovateľ 2019 2020 

Neobežný majetok 0,00 € 0,00 € 

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 € 0,00 € 

Dlhodobý hmotný majetok 0,00 € 0,00 € 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 € 0,00 € 

Obežný majetok 9 993,40 € 40 500,61 € 

Zásoby 0,00 € 13,38 € 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 € 0,00 € 

Krátkodobé pohľadávky 0,00 € 32 398,96 € 
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Pokladnica 0,00 € 6 890,46 € 

Finančné účty / Účty v bankách 9 993,40 € 1 197,81 € 

 

5.2. Štruktúra zdrojov spoločnosti 

        Ukazovateľ 2019 2020 

Vlastné imanie 9 993,40 € -21 755,03 € 

Základné imanie 10 000,00 € 10 000,00 € 

Emisné ážió 0,00 € 0,00 € 

Ostatné kapitálové fondy 0,00 € 0,00 € 

Zákonné rezervné fondy 0,00 € 0,00 € 

Ostatné fondy zo zisku 0,00 € 0,00 € 

Oceňovacie rozdiely z precenenia 0,00 € 0,00 € 

Výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

0,00 € -6,60 € 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdanení 

-6,60 € -31 748,43 € 

Záväzky 0,00 € 62 995,90 € 

Dlhodobé záväzky 0,00 € 373,04 € 

Dlhodobé rezervy 0,00 € 0,00 € 

Dlhodobé bankové úvery 0,00 € 0,00 € 

Krátkodobé záväzky 0,00 € 61 832,63 € 

Krátkodobé rezervy 0,00 € 790,23 € 

Bežné bankové úvery 0,00 € 0,00 € 

Krátkodobé finančné výpomoci 0,00 € 0,00 € 

 

6. Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku 

Orgány spoločnosti sú: 

a) Valné zhromaždenie spoločnosti                                                                                                         
Spoločnosť má jediného spoločníka: Obec Drahňov, Drahňov 154, 076 74 Drahňov, 
IČO:00331503, zastúpená starostom obce Tibor Jasovsky 

b) Konateľ spoločnosti, je štatutárnym orgánom spoločnosti.                                                   
Pri založení spoločnosti ustanovil spoločník  za konateľa Mária Bartková 
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c) Poradný výbor v zmysle ust. § 9 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike 
a sociálnych podnikoch.                                                                                                                   
Mimoriadnym valným zhromaždením boli za prvých členov poradného výboru zvolení: 
Ing. Štefan Lehotay, Juraj Ondo, Jozef Olcsváry.                                                               
Poradný výbor sa zišiel celkovo do 31.12.2020 tri krát. 

 

7. Zámer ďalšieho  smerovania spoločnosti  

Cieľom spoločnosti do ďalšieho obdobia je dosiahnutie zisku za účelom posilnenia finančnej 
nezávislosti a trvalej udržateľnosti, ktorý bude použitý v celom rozsahu na zabezpečenie 
všeobecne prospešných služieb poskytovaných podnikom.  Zamestnanci podniku získajú 
zručnosti v remeselných povolaniach, čím sa budú rozvíjať ich osobnostné predpoklady 
a zžijú sa s potrebou zamestnania. Sociálny podnik tak bude vytvárať služby, ktoré budú 
prospešné nielen pre komunitu, ale aj pre širšiu verejnosť a región, čím sa zároveň zvýši 
rozvoj regiónu, ale aj povedomie o význame sociálneho podnikania. 

V rámci tejto činnosti bude podnik vykonávať najmä tieto odborné práce: 

a) hlavne výstavba nových objektov v obci a obnova pôvodných objektov, 

b) prípravné práce k realizácii stavby - úprava terénu pre stavby a v okolí stavby, 
výkopové a zemné práce pri výstavbe kanalizačných, plynových a vodovodných 
pripojení, 

c) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov – najmä drobné 
stavebné úpravy interiérov a exteriérov, ako napr. betonárske práce, kladenie 
zámkovej dlažby, maliarske a natieračské práce, 

d) udržiavanie verejných priestranstiev, čistiace a upratovacie práce, údržbárske práce, 

e) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve - poskytovanie služieb 
poľnohospodárskou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím), vykonávanie 
parkových, sadových a záhradných úprav, úpravy verejných priestranstiev - vyžínanie 
trávy, výrez krovín, a pod., 

f) spracovanie drevnej hmoty, a pod.. 

Zámerom spoločnosti je vytvárať zisk použiteľný na vlastný rozvoj a na tvorbu ďalších 
pracovných miest, čím bude zabezpečovaná jeho dlhodobá udržateľnosť na trhu. Podnik 
využije kompenzačné príspevky poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podľa 
vybratých ustanovení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktoré budú použité 
na čiastočnú úhradu mzdových a ďalších osobných nákladov znevýhodnených 
zamestnancov. Zároveň sa chce uchádzať aj o financovanie sociálneho podniku a rozšíriť 
svoje portfólio produktov. Sociálny podnik chce poskytnúť obci Drahňov dodávku potrebných 
tovarov a služieb, ktoré obec v súčasnosti zabezpečuje prostredníctvom externých 
dodávateľov. 

 

8. Prílohy 
 

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020 
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Účtovná závierka 

Poznámky 

Zverejnené na stránke www.registeruz.sk 


