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IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI 

Názov organizácie :  ZZPOBO, s.r.o. 

Zápis v OR : Obchodný register,  Okresný súd Žilina,  oddiel: Sro, Vložka: 75629/L 

Adresa sídla: Breza 56, 029 53 Breza 

IČO: 53302052 

DIČ: 2121332334 

Konateľ: Štefan Peňák 

Kontakt: 00421905527337, mail: breza@orava.sk 

Forma hospodárenia:  nezisková organizácia     

 

 

VEDENIE SPOLOČNOSTI 

Spoločník: Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava 

IČO: 37804332 

Adresa: Breza, Grúnik 56, 029 53 BREZA 

V zastúpení: predseda,  Ing. Ladislav Matejčík 

Vedúci prevádzky: Ing. Michal Vrábeľ 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.    ŠTATÚT REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU 

               Registrovanému sociálnemu podniku  s obchodným názvom  ZZPOBO s.r.o. so sídlom Breza 56, 029 

53 Breza bol  Ministerstvom  práce,  sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 odst.  4 zákona 

112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch  a o zmene niektorých zákonov priznaný: 

  Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku : Integračný podnik, dňa 

4. decembra 2020. 

2.     HLAVNÁ ČINNOSŤ 

               Aktuálnym  zámerom ZZPOBO, s.r.o., so sídlom Breza  56, 029 53 Breza pri zakladaní ZZPOBO, s.r.o., 

r. s. p. ( registrovaný sociálny podnik ) bolo  získanie štatútu verejnoprospešného sociálneho podniku, a to 

integračného podniku, ktorého pozitívnym sociálnym zámerom bude podpora zamestnanosti v regióne Biela 

Orava prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb v zmysle zákona č. 

112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

ako „Zákon č. 112/2018 Z. z.“). Priznanie štatútu sociálneho podniku predstavuje pre ZZPOBO, s.r.o., r. s. p.   

možnosť pomôcť znevýhodneným osobám na trhu práce, vytvoriť a udržať pracovné miesta pre 

znevýhodnené či zraniteľné osoby v zmysle Zákona č. 112/2018 Z. z.   

Zakladateľom  ZZPOBO, s.r.o., r. s. p.   je  Združenie BIELA ORAVA, pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela 

Orava (ďalej ako „Združenie“). Združenie je právnickou osobou a aktuálne má 23 členov, ktorými sú obce z 

regiónu Bielej Oravy,  teda ide o obce okresu Námestovo. Združenie funguje už 20 rokov, počas ktorých sa 

Združenie usiluje rozvíjať región v ktorom Združenie pôsobí . Založením ZZPOBO s.r.o., r. s. p.  ktorý by mal 

štatút integračného sociálneho podniku chce Združenie prispieť k zlepšeniu situácie zamestnanosti v regióne. 

Jedným z dôvodom založenia ZZPOBO, s.r.o., r. s. p.  je, že v zmysle platnej právnej úpravy nebolo  Združeniu 

z dôvodu povahy jeho právnej formy priznať štatút integračného sociálneho podniku. 

Hlavným cieľom  ZZPOBO s. r. o., r. s. p.  je v súlade s ustanovením  § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z. 

z.  o sociálnej ekonomike  a sociálnych podnikoch  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov  v znení  

neskorších predpisov je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky 

prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to tak, že bude vytvárať pracovné miesta, ktorými bude 

podporovať zamestnanosť v regióne, čím chce ZZPOBO s.r.o. , r. s. p.  napomôcť tomu, aby obyvatelia z obcí 

regiónu nemuseli dochádzať za prácou do iných regiónov Slovenska, prípadne do zahraničia, ale mohli 

vykonávať prácu v mieste svojho bydliska. ZZPOBO s.r.o. ,r. s. p.  bude vytvárať pracovné miesta najmä pre 

zraniteľné a/alebo znevýhodnené osoby v zmysle Zákona č. 112/2018 Z. z.  ZZPOBO s.r.o., r. s. p. bude 

poskytovať svoje služby Združeniu, obciam v regióne pôsobenia ZZPOBO s.r.o. ,r. s. p.  ako aj domácnostiam a 

obyvateľom týchto obcí. 

3.       PREDMET PODNIKANIA 

Spoločnosť  ZZPOBO s.r.o., r. s. p. bola založená za účelom podnikania v nasledovných oblastiach: 

a. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, 



b. Dokončovacie  stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, c. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
obchodu, služieb, výroby, 

d. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod), 

e. Čistiace a upratovacie služby, 

f. Administratívne služby. 

Založením spoločnosti ZZPOBO s.r.o., r. s. p. , ktorý ma štatút integračného sociálneho podniku , chce  podnik 

prispieť k zlepšeniu situácie zamestnanosti v regióne, znižovať nezamestnanosť v regióne a taktiež svojimi 

službami v oblasti v oblasti pomocných prác, v oblasti komunálnych služieb, ako i dokončovacích stavebných 

prácach pri realizácii exteriérov a interiérov, prispievať k zlepšeniu stavu starostlivosti o verejné priestranstvá 

v regióne, starostlivosti o životné prostredie, k očisteniu životného prostredia regiónu  separovaním odpadov. 

ZZPOBO s.r.o. ,r. s. p. definovaný ako prepojený podnik so Záujmovým združením  Biela Orava, pre všestranný 

rozvoj obcí a regiónu Biela Orava (ďalej ako Združenie ). Združenie má udelený súhlas na prevádzkovanie 

zariadenia na zber odpadov. Združenie je priestorovo aj technicky vybavené na realizáciu jeho činnosti. 

Zberný dvor Združenia sa aktuálne nachádza v priestoroch, ktoré má Združenie v prenájme od vlastníka 

týchto priestorov. Pri prevádzke Združenie používa dve zberové vozidlá s lisovacím zariadením, jeden 

teleskopický nakladač, dva vysokozdvižné vozíky, jedno poloautomatické lisovacie zariadenie, dva 

jednokomorové lisy a triediacu linku. Služby, ktoré Združenie poskytuje, spočívajú v zbere odpadu z obcí a 

jeho následnom triedení. Odpad, ktorý Združenie roztriedi je následne predané odberateľom, ktorí ho 

recyklujú, resp. iným spôsobom ďalej spracovávajú. Združenie momentálne poskytuje služby, ktorými 

obsluhuje takmer 65 000 obyvateľov, čo predstavuje 24 obcí a mesto Námestovo. 

4.    ROZVOJ PODNIKANIA 

Registrovaný sociálny podnik ZZPOBO s.r.o., IČO 53 302 052 bol založený 24.9.2020. V roku 2020 ZZPOBO 

s.r.o., r. s. p. nepožiadal o investíciu do rozvoja podniku na zabezpečenie prevádzky  a technického vybavenia.  

RSP ZZPOBO s.r.o. má záujem v roku 2021 o  investičnú pomoc pre sociálne podniky , ktoré sa realizujú  

z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje  podľa § 54 odst. 1 písm. a) zák. 

č 5/2004 Z. z.. o službách zamestnanosti a podľa § 17 a § 25 odst. 4 zák.  č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch. Nakoľko zakladateľom  podniku ZZPOBO s.r.o., r. s. p. je Záujmové 

združenie Biela Orava, pre všestranný rozvoj obcí a regiónu Biela Orava , musí v roku 2021 zadefinovať 

veľkosť a druh  podniku podľa definovaných kritérii v zmysle odporúčania  Komisie 2003/3691/ES  zo 6. mája 

2003 o definícii MSP ( napr. pre veľký podnik: zamestnáva menej ako 250 osôb, ročný obrat nepresahuje 50 

miliónov EUR a/alebo celková ročná bilančná suma (súvaha) nepresahuje 43 miliónov EUR ).  

5.      ROZVOJ ZAMESTNANOSTI 

Od založenia ZZPOBO s.r.o. dňa 24.9. 2020 spoločnosť zamestnávala k 31. 12. 2020 jednú  znevýhodnenú 

osobu v zmysle Zákona č. 112/2018 Z.z. s nástupom do pracovného pomeru dňa  1.11. 2020.  

ZZPOBO s.r.o., r. s. p.  v roku 2020 nemohla  merať pozitívny sociálny vplyv v rámci jej  hlavného cieľa v 

prípade spoločensky prospešnej služby, ktorou sú služby na podporu zamestnanosti percentom 

zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb v ZZPOBO s.r.o., r. s. p. v zmysle príslušných 



ustanovení Zákona č. 112/2018 Z. z. z celkového počtu zamestnancov ZZPOBO s.r.o., r. s. p. Pozitívny sociálny 

vplyv v ZZPOBO s.r.o. r. s. p.  sa bude považovať  za dosiahnutý, ak ZZPOBO s.r.o., r. s. p. zamestná zákonom 

požadované príslušné percento zraniteľných alebo znevýhodnených osôb v pracovnom pomere, v 

minimálnom rozsahu pracovného času uvedenom v príslušných ustanoveniach Zákona č. 112/2018 Z. z. Od 

1.1. 2021 ZZPOBO s.r.o., r. s. p.  vytvorí  5 pracovných  miest pre znevýhodnené či zraniteľné osoby v zmysle 

Zákona č. 112/2018 Z. z.   

6. PREHĽAD HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI 

Stav bankových účtov a pokladne k 31.12. 2020 

Bankový účet Príma Banka, a.s. :                                                                3 473,00  Eur 

Číslo účtu : SK64 5600 0000 0067 2124 0001 

Pokladňa hotovosť:                                                                                              94,00 Eur 

Celkový stav finančných prostriedkov:                                                     3 567,00 Eur 

Inventúra pokladne bola vykonaná fyzicky. Účtovný stav bez rozdielu. 

VÝNOSY A NÁKLADY K 31.12. 2020 

Náklady podniku v roku 2020 boli celkom vo výške :                            2 410,00  Eur 

Z toho: 

- nájomné, ostatné                                                                                               42,00 Eur 

- poštovné                                                                                                              10,00 Eur 

Služby spolu:                                                                                                         52,00 Eur 

- mzdové náklady                                                                                            1 654,00 Eur 

- sociálne poistenie                                                                                            417,00 Eur 

- zdravotné poistenie                                                                                         166,00 Eur 

- ochranné odevy a prac. pomôcky, ostatné                                                    88,00 Eur 

- tvorba sociálneho fondu vo výške                                                                     9,00 Eur 

Náklady na zamestnancov  spolu:                                                              2 334,00 Eur 

- bankové poplatky                                                                                              24,00 Eur 

Výnosy podniku boli v roku 2020 celkom vo výške                                   380,00 Eur 

Z toho:  Ostatné                                                                                                   20,00 Eur 

- tržby za služby pre združenie                                                                        360,00 Eur 

-finančný príspevok z ÚPSV a R                                                                          0,00  Eur 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK:                                                                            -2030,00 Eur 



 

 

SÚVAHA K 31.12. 2020 

Aktíva vo výške                                                                                              3 927,00 Eur 

Z toho : 

- Pokladnica                                                                                                          94,00 Eur 

-Bankové účty                                                                                                 3 473,00 Eur 

-Odberatelia                                                                                                       360,00 Eur 

-Dotácie z ÚPSV a R                                                                                               0,00 Eur 

Pasíva vo výške                                                                                             3 927,00 Eur 

Z toho: 

- ostatné                                                                                                               10,00 Eur 

- záväzky voči zamestnancom                                                                         497,00 Eur 

-záväzky voči SP a ZP                                                                                        317,00 Eur 

- ostatné priame dane                                                                                     133,00 Eur 

- Iné záväzky –pôžičky                                                                                           0,00 Eur 

- výnosy budúcich období                                                                                    0,00 Eur 

-základné imanie                                                                                            5 000,00 Eur 

- výsledok hospodárenia                                                                            - 2030,00  Eur 

- záväzky zo sociálneho fondu                                                                             0,00 Eur 

POHĽADÁVKY A ZÁVAZKY K 31.12. 2020 

- pohľadávky                                                                                                       360,00 Eur 

-záväzky                                                                                                               957,00 Eur 

REZERVY: K 31.12. 2020 nebola tvorená rezerva za nevyčerpanú dovolenku. 

 

7.  ROČNÁ UČTOVNÁ ZÁVIERKA  - ZHODNOTENIE 

Príjmy ZZPOBO s.r.o., r. s. p.  boli  čiastočne generované z vlastnej činnosti (teda príjmami za poskytnuté 
služby) . V roku 2020 bola  výška príjmov výrazne nižšia z dôvodu, že začiatok činnosti ZZPOBO s.r.o., r. s. p.  
sa oneskoril . Finančný príspevok na zamestnancov z ÚPSV a R  do konca roka 2020 nebol poskytnutý. 

 



 

 

 

 

Výsledovka jednoduchá v EUR                                                                                                   Od:                      1/2020 

Firma : ZZPOBO, s.r.o.  , Breza 56, 029 53 Breza                                                                      Do:                     12/2020    

Účet Názov účtu                            Obdobie                     Rok 

    Ma dať       Dal         %     Ma dať    Dal     % 

501 001 Spotreba materiálu kancelária 42,45          1,76%           42,45       1,76% 

501     Spotreba materiálu      42,45  1,76% 42,45   1,76% 

Spotrebované nákupy                                                                42,45                                     1,76%               42,45                               1,76% 

518 001 Ostatné služby poplatky 10,20  0,42% 10,20  1,76% 

518        Ostatné služby 10,20  0,42% 10,20  1,76% 

Služby                                                                                            10,20                                    0,42%               10,20                                 1,76% 

521 000 Mzdové náklady      1654,57     68,64% 1654,57       68,64% 

521        Mzdové náklady 1654,57  68,64% 1654,57  68,64% 

524 000 Zákonné sociálne  poistenie 65,21  2,71% 65,21  2,71% 

524 001 Zákonné sociálne poistenie SP 416,89  17,30% 416,89  17,30% 

524 002 Zákonné sociálne poistenie VšZP 100,23  4,16% 100,23  4,16% 

524       Zákonné sociálne poistenie 582,33  24,16% 582,33  24,16% 

527 000 Zákonné sociálne náklady 9,62  0,40% 9,62  0,40% 

527 001 Zákonné sociálne náklady SL 87,50  3,63% 87,50  3,63% 

527      Zákonné sociálne náklady 97,12  4,03% 97,12  4,03% 

Osobné náklady                                                                     2 334,02                                   96,83%         2334,02                               96,83% 

568 000 Ostatné finančné náklady 23,70  0,98% 23,70  0,98% 

568      Ostatné finančné náklady 23,70  0,98% 23,70  0,98% 

Finančné náklady                                                                        23,70                                    0,98%               23,70                                 0,98% 

Náklady                                                                         2 410,37                                                  2 410,37 

602 001 Tržby z predaja služieb administratíva  360,00 94,71%  360,00 94,71% 

602      Tržby z predaja služieb  360,00 94,71%  360,00 94,71% 

Tržby za vlastné výkony a tovar                                                                      360,00         94,71%                                      360,00      94,71% 

648 000 Ostatné prevádzkové výnosy  20,10 5,29%  20,10 5,29% 

648       Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  20,10 5,29%  20,10 5,29% 

Iné prevádzkové výnosy                                                                                      20,10           5,29%                                       20,10         5,29% 

Výnosy                                                                                                      380,10                                                     380,10 

Celkový súčet                                                                       2 410,37                380,10                           2 410,37                380,10 

VH za účtovné obdobie                                             Strata:            - 2 030,27                      Strata:             - 2 030,27 

 



 

 

 

 

8. PORADNÝ VÝBOR SPOLOČNOSTI 

Orgánmi ZZPOBO, s.r.o., r. s. p.  je  konateľ, ako štatutárny orgán a poradný výbor. Poradný výbor bude 

kreovaný v roku 2021 v zmysle Internej smernice č. 01/2020 o zriadení poradného výboru registrovaného 

sociálneho podniku ZZPOBO ,s.r.o. zo dňa 21.12.2020 s účinnosťou od 21.12.2020. Organizáciu ZZPOBO s.r.o.  

a jej činnosti bude riadiť konateľ spoločnosti. 

 

                Dátum vypracovania výročnej správy:28.06. 2021 

               Vyhotovil:  Štefan Peňák 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


