VÝROČNÁ SPRÁVA
Stavebný sociálny podnik s.r.o. – r.s.p.
za rok 2021

1.

Identifikačné údaje spoločnosti:
Obchodné meno:
Stavebný sociálny podnik s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Druh:
integračný podnik
Dátum priznania štatútu:
26.02.2021
Sídlo:
Banská Belá 501, 966 15 Banská Belá
IČO:
53 495 373
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzením
Registrácia spoločnosti:
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu BB, vložka 40276/S
Deň zápisu:
16.12.2020
Vklad:
5 000,-eur
Stavebný sociálny podnik s.r.o. – r.s.p. je obchodná spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa
07.12.2020.

2.

Vedenie spoločnosti:

3.

Majetková účasť:

Dominik Mlynárik, konateľ

Základné imanie Spoločnosti je tvorené peňažným vkladom Zakladateľa, ktorým je Dominik Mlynárik
vo výške 5.000,-EUR, splatený v plnej výške.
4.
-

Orgány spoločnosti:
počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená nenastali zmeny v zložení jeho orgánov
počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená nebol vyhlásený konkurz na majetok a zároveň
nie sme v reštrukturalizácii a ani v likvidácii.
Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom spoločnosti. Zakladateľ ako spoločník vykonáva všetky
jeho právomoci.
Valné zhromaždenie sa konalo dňa 21.03.2022 a rozhodnutím jediného spoločníka bola schválená
účtovná závierka za rok 2021, na základe ktorej bolo rozhodnuté :
• čistý zisk spoločnosti po zdanení za rok 2021 vo výške 126 809,38,- Eur sa prevedie
na účet 427 – Fond na podporu PSV a bude použitý v zmysle zákona č. 112/2018 Z.z.
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
• uplatnená daňová úľava vo výške 26 629,97,- Eur bude prevedená na osobitný účet
v banke Slovenská sporiteľňa a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0051 8998 0470 a bude
použitá v zmysle zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch
Konateľ – štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Prvým konateľom Spoločnosti je Dominik
Mlynárik. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak,
že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj
vlastnoručný podpis a funkciu.
Poradný výbor
 pomocou poradného výboru zapájame zainteresované osoby do správy RSP v zmysle
základného dokumentu spoločnosti
 je vypracovaný interný dokument pre poradný výbor „Interná smernica o zriadení poradného
výboru registrovaného sociálneho podniku Stavebný sociálny podnik s.r.o.“
 zasadá minimálne raz za štvrťrok a členovia poradného výboru sú volení. Z volieb zo dňa
06.09.2021 jeho členmi sú:
o Ing. Dana Engelová - administratívny zamestnanec spoločnosti
o Renáta Ivaničová – ekonómka spoločnosti
o Mgr. Matej Borlok – pomocný stavebný robotník
 dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka:
7.10.2021, z ktorého je spracovaná zápisnica

5.

Predmet činnosti
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- skladovanie
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane
prípojného vozidla
- prevádzkovanie čistiarne a práčovne
- čistiace a upratovacie služby
- poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- ubytovacie služby s poskytovaním predaja nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom
v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok a návštevníkom prevádzky
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
- textilná výroba
- odevná výroba
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
- vedenie účtovníctva
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
- kuriérske služby
- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo
prevádzkových priestorov

6.

Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a činnosti vykonávané v kalendárnom
roku 2021
- spoločnosť je verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného
pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti podpory
regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- spoločnosť sa v roku 2021 venovala najmä stavebnej činnosti, uskutočňovaniu stavieb a ich
zmien, vykonávaním zemných prác, búracích prác, pomocných stavebných prác a s tým
súvisiacich pridružených činností. Týmito činnosťami sledujeme svoj hlavný cieľ, ktorým je
dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.
- pozitívny sociálny vplyv dosahujeme najmä zamestnávaním zraniteľných a znevýhodnených
osôb, ich začlenením do spoločnosti, rozširovaním ich praktických zručností a schopností
najmä v stavebnej výrobe

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu a to percentom
zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov spoločnosti
v zmysle príslušných ustanovení zákona o Sociálnej ekonomike.


hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu bol za rok 2021
splnený

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb za rok 2021
Mesiac

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún

%
zamestnaných
znevýhodnených osôb a/alebo
zraniteľných osôb z celkového
počtu zamestnancov v TPP
100%
92%%
92%

merateľný PSV
splnený / nesplnený

Splnený
Splnený
Splnený

Júl
August
September
Október
November
December

7.

92%
91%
91%
83%
85%
85%

Splnený
Splnený
Splnený
Splnený
Splnený
Splnený

Ekonomické ukazovatele
 účtujeme v sústave podvojného účtovníctva, pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny rok
 nie sme povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu
overenú štatutárnym audítorom.

A. Údaje vykázané na strane aktív súvahy - Majetok
Popis Aktív
Pohľadávky z obchodného styku

Suma
156 961,-€

Sociálne poistenie, daňové pohľadávky

24 444,-€

Bankový účet

13 233,-€

Pokladnica

24 236,-

SPOLU AKTÍVA

218 874,-€

B. Údaje vykázané na strane pasív súvahy – Zdroje spoločnosti
Popis Pasív
Vlastné imanie

Suma
5 000,-€

Výsledok hospodárenia za účt. obd. po zdanení

126 809,-€

Dlhodobé záväzky

66 000,-€

Krátkodobé záväzky z obchodného styku

2 056,-€

Záväzky voči zamestnancom a zo soc. poistenia

16 878,-€

Daňové záväzky

1 565,-€

Ostatné krátkodobé záväzky

566,-€

SPOLU PASÍVA

218 874,-€

Stavebný sociálny podnik sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného
dokumentu zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100% zisku po zdanení na dosiahnutie
hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV. Počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná
závierka sme nemenili %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa.
C. Výnosy
Popis Výnosov
Tržby

Suma
193 384,-€

Ostatné výnosy – Dotácie z ÚPSVaR

94 473

SPOLU VÝNOSY

287 857,-€

- v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka sme nevyužili servisné poukážky
- v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka sme využili zníženú sadzbu DPH (10%)
- v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka sme neprijali verejné prostriedky podľa osobitných
predpisov na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké nám bola poskytnutá podpora vo
forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku

D. Náklady
Popis Nákladov
Spotreba materiálu

Suma
3 578,-€

Služby

9 024,-€

Osobné náklady

147 560,-€

Dane a poplatky

15,-€

Finančná činnosť

871-€

SPOLU NÁKLADY

161 048,-€

- v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka sme plnili obmedzenia v zmysle § 24 odsek 2 zákona
o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v podniku v
kalendárnom roku 2021 nepresiahli:
1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP a
zároveň
2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za
predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom
3) suma najvyššej mzdy prekročila / neprekročila* 5-násobok sumy najnižšej mzdy
- období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nebola presiahnutá obvyklá cenu na trhu iných ako
mzdových nákladov
- v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka bola mzda vyplácaná najmenej v sume, ku ktorej sme sa
zaviazali pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. § 53 f a
53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.)

E. Dane z príjmov
- v zmysle §17 ods. 1 písm. g) zákona o SE sme využili úľavu na dani z príjmu v 100% výške t.j.
26 629,97,-€, ktorá bola prevedená na osobitne zriadený bankový účet v Slovenskej sporiteľni a.s.

8. Prílohy



Účtovná závierka za rok 2021
Daňové priznanie za rok 2021

V Banskej Belej, dňa: 20.06.2022
Spracoval: Ing. Dana Engelová,
Renáta Ivaničová

Schválil: Dominik Mlynárik, konateľ

