Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., registrovaný sociálny podnik,
Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021
zostavená k 31.12.2021

Vyhotovená dňa:

29.06.2022

Vypracovala:

Adriana Kacvinská

Schválila:

Mgr. Zuzana Nebusová – konateľ spoločnosti

1. Identifikačné údaje spoločnosti
Obchodné meno:

Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO:

52893944

IČ DPH:

SK2121172405

Zápis:

Obchodný register Okresného Súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.
48159/V

Ku dňu:

31.01.2020

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia:

Register sociálnych podnikov, číslo osvedčenia: 146/2020_RSP

Ku dňu:

01.06.2020

Druh podniku:

integračný

2. Údaje zapísané v obchodom registri
Predmet činností:
-

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Výroba potravinárskych výrobkov
Výroba nápojov
Textilná výroba
Odevná výroba
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava
a údržba
Keramická výroba
Výroba bižutérie a suvenírov
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Prípravné práce k realizácii stavby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

-

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane
prípojného vozidla
Sťahovacie služby
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
Prevádzkovanie úschovní
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
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Prevádzkovanie služieb občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Prevádzkovanie výdajne stravy
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
Služby požičovní
Prenájom hnuteľných vecí
Informačná činnosť
Čistiace a upratovacie služby
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Prevádzkovanie služieb osobného charakteru
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
v ubytovacích zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo
prevádzkových priestorov
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

Spoločníci:

Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

Výška vkladu:

5 000 €

Štatutárny orgán:

konateľ - Mgr. Zuzana Nebusová
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ sa v mene
spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo
odtlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Základné imanie:

5 000 €

Spoločnosť Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., registrovaný sociálny podnik so
sídlom Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce (ďalej len ako „spoločnosť“)
predkladá

v súvislosti s povinnosťou vyplývajúcou z ust. §15 zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej
ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako
„zákon o sociálnej ekonomiku“) túto
výročnú správu:

3. Všeobecné ustanovenia
Spoločnosť riadi svoju činnosť podľa zákona o sociálnej ekonomike, pričom na základe
ust. § 6 tohto zákona, bol spoločnosti dňa 01.06.2021 priznaný štatút registrovaného
sociálneho podniku, druh: integračný (ďalej len „RSP“)
V zmysle ust.. § 15 zákona o sociálnej ekonomike:
1. RSP vypracuje výročnú správu za kalendárny rok v termíne určenom štatutárnym orgánom
alebo základným dokumentom, najneskôr však do 30. júna nasledujúceho kalendárneho
roka.
2. Výročná správa RSP obsahuje najmä:
a) zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má RSP uvedený vo
svojom základnom dokumente, a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku,
b) účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c) správu audítora, ak má RSP povinnosť štatutárneho auditu,
d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e) prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,
f) stav a pohyb majetku a záväzkov,
g) zloženie orgánov RSP a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka,
h) údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdobným orgánom
RSP.
V zmysle ust. § 14 zákona o sociálnej ekonomike:
1. RSP je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu.
Účtovným obdobím RSP je kalendárny rok.
2. RSP je povinný vo svojom účtovníctve osobitne sledovať činnosť vykonávanú ako
registrovaný sociálny podnik, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov. Ak nie je
možné v účtovníctve zabezpečiť preukázanie činnosti RSP prostredníctvom tvorby
analytických účtov, RSP je povinný viesť analytickú evidenciu alebo ďalšie pomocné
evidencie.
3. RSP je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom, ak:
I.
príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za
ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 €, alebo
II. všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená,
presiahnu 500 000 €.

4. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu
Podľa § 12 zákona o sociálnej ekonomike, pozitívny sociálny vplyv sa považuje za
dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva z celkového počtu zamestnancov najmenej 30
% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb. V tomto kontexte možno konštatovať, že RSP v
roku 2021 takto stanovený pozitívny sociálny vplyv napĺňal počas celej doby, nakoľko počas
roka zamestnával celkom 22 zamestnancov, z ktorých bolo celkom 20 osôb znevýhodnených.
Tab. 1: Zhodnotenie dosahovania pozitívneho vplyvu

Zamestnanci

Mesiac 2021
Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Znevýhodnení:

5

5

7

7

8

9

Bez znevýhodnenia:

0

0

0

0

0

1

Celkový počet:
Sociálny vplyv:

5

5

7

7

8

10

100%

100%

100%

100%

100%

90%

Zamestnanci

Mesiac 2021
Júl

August

September

Október

Znevýhodnení:

9

7

14

17

18

18

Bez znevýhodnenia:

2

2

2

1

1

1

Celkový počet:
Sociálny vplyv:

11

9

16

18

19

19

81,82%

77,78%

87,50%

94,44%

95%

94,74%

November December

5. Zloženie orgánov a ich zmeny v priebehu roka 2021
Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, konateľ a v zmysle ust. § 9 zákona
o sociálnej ekonomike aj poradný výbor.
Konateľ
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti
samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému
alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Túto
funkciu vykonáva Mgr. Zuzana Nebusová.
Valné zhromaždenie
VZ je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti alebo
rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Obec Spišské Tomášovce, ako 100%-ný spoločník,
vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho zástupcu
obce. V prípade spoločnosti Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. i obce, ak je jediným
spoločníkom Obec Spišské Tomášovce 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 s 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.
Poradný výbor
Poradný výbor sa riadi interným dokumentom, ktorým je „Interná smernica č. 01/2020
o zriadení poradného výboru RSP. Počet členov poradného výboru k 31.12.2021: 3 členovia.
Poradný výbor zasadol v roku 2021 štyri krát a prerokoval rozvoj sociálneho podniku, aktuálne
zákazky, situáciu v Turistickej ubytovni Spišské Tomášovce a odsúhlasené investičné zámery
obce Spišské Tomášovce.

6. Zákazky
Najdôležitejším odberateľom spoločnosti je Obec Spišské Tomášovce, IČO: 00 329 649.
Hodnota všetkých realizovaných prác a dodávok k 31.12.2021 predstavovala sumu 300.300,46
Eur, pričom hodnota zákaziek Obci Spišské Tomášovce bola vo výške 273.101,33 Eur a z toho
197.353,07 Eur predstavovali vykonané stavebné práce na stavbe Materská škola Spišské
Tomášovce.

7. Ekonomické ukazovatele a finančná situácia

Tab. 2: Údaje z účtovnej závierky 2021
Majetok celkom:
Dlhodobý hmotný majetok
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok

87 971 €
4 025 €
1 891 €
20 118 €
61 937 €

Imanie a záväzky celkom:
Základné imanie
Fondy zo zisku
Nerozdelený zisk z minulých rokov
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé rezervy

55 978 €
5 000 €
144 €
2 741 €
607 €
40 956 €
6 530 €

ZISK:

31 993 €

Tab. 3: Výnosy a náklady spoločnosti 2021

VÝNOSY CELKOM:
Tržby z predaja služieb
Tržby za zabežpečenie akcie
Tržby za stravu a občerstvenie
Tržby za prenájom priestorov
Tržby za ubytovanie
Tržby za parkovisko
Tržby za upratovacie služby
Tržby za administratívne služby
Tržby za kosenie
Tržby za údržbu verejného priestr.
Tržby za stavebné práce
Tržby za tovar
Dotácia na mzdy z UPSVaR
Ostatné finančné výnosy
NÁKLADY CELKOM:
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Predaný tovar
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na hos. činnosť
Odpisy dlhodobého majetku
Ostatné finančné náklady
ZISK:

360 309,68 €
2 353,95 €
2 108,15 €
160,01 €
406,16 €
8 470,29 €
15 825,19 €
6 075,00 €
1 105,77 €
267,51 €
3 833,00 €
259 695,43 €
614,35 €
59 387,97 €
6,90 €
328 316,81 €
119 313,92 €
1 549,88 €
306,05 €
362,52 €
46,14 €
50 219,35 €
113 749,89 €
36 130,93 €
5 263,49 €
224,00 €
676,37 €
85,65 €
388,62 €
31 992,87 €

8. Prehľad zamestnancov
Spoločnosť sa snaží uzatvárať pracovné pomery s osobami, ktoré sú znevýhodnené
alebo zraniteľné prostredníctvom, ktorých je možné využiť dotácie z Úradu práce cez projekty
ako 53G.

Tab. 4 Počet obsadených miest k 31.12.2021
Funkcia

Počet zamestnancov

Vedúci technického úseku

1

Vedúca Turistickej ubytovne

1

Ekonóm

1

Údržbár
Majster stavebných prác

3
1

Pomocný stavebný robotník

8

Upratovačka

2

Chyžná

1

Pomocný pracovník v záhradníctve

1

9. Predpokladaný vývoj spoločnosti
Cieľom spoločnosti je pokračovať v zamestnávaní znevýhodnených a zraniteľných osôb
za účelom ich integrácie na pracovný trh. V pláne spoločnosti je aj zveľadiť Turistickú ubytovňu
a zamestnať nových ľudí pri realizácii stavieb.
Prílohy
Účtovná závierka - zverejnená na stránke: www.registeruz.sk

Mgr. Zuzana Nebusová
konateľ spoločnosti

