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1. Identifikačné údaje spoločnosti
a) Základné informácie
Obchodné meno:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Adresa sídla:
Obchodný register:
Konateľ spoločnosti:
Webové sídlo spoločnosti, mail:

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. r.s.p.
50552597
2120383023
SK2120383023
Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica
Obchodný register 0kresného súdu Prešov, Oddiel:
Sro., Vložka číslo: 33674/P
Ing. Radoslav Šeliga
sro@obecspisskateplica.sk

b) Doplňujúce informácie
Výsledok hospodárenia 2019
Splatené základné imanie (účet 411)
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)
Priemerný počet zamestnancov

- 14 161,42 eur
5 000 eur
16,59 eur
8,1

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel
v inej spoločnosti. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom jediného
spoločníka, ktorým je Obec Spišská Teplica.
2. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný
sociálny podnik uvedený vo svojom základnom dokumente, a prehľad činností
vykonávaných v kalendárnom roku
Sociálny podnik zamestnával k 31.12.2019 18 zamestnancov, hlavná činnosť podniku je
stavebná činnosť, prevádzka obecného kompostoviska, údržba a čistenie verejných
priestranstiev a zelene v obci.
Pozitívny sociálny vplyv dosahuje RSP tým, že dáva prácu a tým aj možnosť príjmu ľuďom,
ktorí sú znevýhodnení a ťažko si hľadajú prácu. Ide predovšetkým o znevýhodnenie
v dôsledku neukončeného stredného vzdelania (3 osoby), ženy vo veku na 50 rokov (3
osoby), osoba po výkone trestu, bezdomovec. 4 zamestnanci majú nariadených viacero
exekučných zrážok, čo vytvára nadmernú administratívnu záťaž pre iných zamestnávateľov
a tým aj neochotu zamestnávať takýchto ľudí, aj keď majú zručnosti a pracovné návyky, sú to
prevažne ľudia z rómskej komunity. Poznanie zamestnaných osôb, že získanie kvalifikácie a
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zručností je dôležitou podmienkou zamestnateľnosti a tiež možnosť splácať svoje pohľadávky
pravidelným príjmom zo zamestnania a vymanenie sa z chudoby, je motiváciou pre zotrvanie
v pracovnom pomere.
V spolupráci so sociálnymi pracovníkmi zamestnanci RSP aktívne riešia svoje problémy,
zabezpečenie stáleho príjmu a získanie finančnej nezávislosti, predchádzanie zadlžovania a
prípadných ďalších exekúcií je ďalším benefitom sociálneho podniku.
3. Účtovná závierka
a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky
Spoločnosť bola založená 17.11.2016 a pôsobí len na tuzemskom trhu. Od svojho založenia si
spoločnosť relatívne stabilne udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia. Vývoj na
trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musíme neustále
prispôsobovať.
Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne
známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie
obdobie je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na
trhu a v kúpyschopnosti obyvateľstva.
Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie,
nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady.
b) Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2019
Spoločnosť v roku 2019 zvýšila stav zamestnancov o 13 pracovníkov, čím prispela k lokálnej
zamestnanosti. K 31.12. 2019 spoločnosť zamestnávala 15 zamestnancov na trvalý pracovný
pomer s rôznou dĺžkou trvania a 3 zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti, v tom:
- 3 pracovníkov so zdravotným postihnutím a 2 pracovníkov so vzdelaním nižším ako stredné
odborné vzdelanie, na ktorých si RSP uplatňuje vyrovnávacie príspevky integračnému
podniku podľa § 53g zákona č.5/2004 Z. z.
- 8 pracovníkov v rámci projektu Gazdovstvo Súišská Teplica, financovaného z nenávratného
finančného príspevku OP ĽZ (viď nižšie).
c) Účtovná závierka, prehľad príjmov a výdavkov, majetku a záväzkov a zdrojov krytia
SÚVAHA
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch
STRANA AKTÍV SÚVAHY
(netto aktíva v celých eurách)
MAJETOK SPOLU
A. Neobežný majetok
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok
A.II Dlhodobý hmotný majetok
A.III Dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok
B.I Zásoby
B.II Dlhodobé pohľadávky

ROK 2019
114 888
9 817

ROK 2018
13 130

9 817
105 071
4 879

13 130
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B.III Krátkodobé pohľadávky
B.IV Krátkodobý finančný majetok
C. Časové rozlíšenie
STRANA PASÍV SÚVAHY
(údaje v celých eurách)
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU
A. Vlastné imanie
A.1 Základné imanie
A.II Kapitálové fondy
A.III Fondy zo zisku
A.IV Oceňovacie rozdiely
A.V Výsledok hospodárenia minulých rokov
A.VI Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B. Záväzky
B.I Dlhodobé záväzky
B.II Dlhodobé rezervy
B.III Dlhodobé bankové úvery
B. IV Krátkodobé záväzky
B.V Krátkodobé rezervy
B.VI Bežné bankové úvery
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci
C. Časové rozlíšenie

86 475
13 717

ROK 2019

8 049
508

ROK 2018

114 888
-9 218
5 000

13 130
4 943
5 000

17

4

-74
-14 161
124 106
41

-320
259
8 187
41

23 042
1 163

7 541
605

25 000
74 860

Komentár k súvahe - aktíva:
V roku 2019 spoločnosť obstarala pre svoju hlavnú činnosť pracovný stroj, ktorý bol ku
koncu roka opotrebený na 7 %.
Spoločnosť nevlastní dlhodobý nehmotný majetok. Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný
podiel v inej spoločnosti.
Zásoby tvorí stavebný materiál, ktorý bude spotrebovaný do 1 roka. Opravná položka
k zásobám nebola tvorená.
Krátkodobé pohľadávky tvoria najmä:
- pohľadávky z obchodného styku 9 499 € - všetky pohľadávky sú v lehote splatnosti,
- daňové pohľadávky – nadmerný odpočet prevyšujúci vlastnú daňovú povinnosť DPH –
224,38 eur.
- pohľadávka voči Implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z operačného programu Ľudské zdroje za účelom zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť
a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko
kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých osôb splatná do 1 roka - 71 566,44 eur,
- pohľadávka voči Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na základe Dohody o poskytnutí
vyrovnávacích príspevkoch integračnému podniku podľa 53g zákona č.5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov splatná do 1 roka - 5 152,26 eur.

3

Krátkodobý finančný majetok je tvorení zostatkom finančných prostriedkov na účtoch
v bankách a v hotovosti a zostatkom cenín, ktoré tvoria jedálne kupóny.
Komentár k súvahe - pasíva:
Celé základné imanie spoločnosti v sume 5 000 eur zapísané v obchodnom registri je splatené.
Vlastné imanie spoločnosti je v sume – 9 218 eur, a celkové záväzky sú v sume 124 106 eur,
čo značí, že spoločnosť hospodári prevažne s cudzími zdrojmi. Spoločnosť vytvára zákonný
rezervný fond v súlade s Obchodným zákonníkom.
Krátkodobé záväzky tvoria najmä:
- záväzky z obchodného styku 10 060,90 eur,
- záväzky voči zamestnanom a zo sociálneho poistenia a daňové záväzky 12 702,17 eur.
Všetky krátkodobé záväzky sú v lehote splatnosti.
Krátkodobé rezervy v sume 1 163 eur je rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace
sociálne a zdravotné poistenie.
Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery, má však krátkodobé finančné výpomoci v sume 25
000 eur od svojho spoločníka, ktoré sú splatné do 1 roka.
Časové rozlíšenie pasív predstavujú výnosy budúcich období – nenávratný finančný
príspevok k 31.12.2019 nezúčtovaný do výnosov bežného obdobia.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia
(údaje v celých eurách)
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
I. Tržby z predaja tovaru
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
IV. Aktivácia
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku a materiálu
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Náklady na hospodársku činnosť spolu
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky
C. Služby
D. Osobné náklady
E. Dane a poplatky
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku
G. Zostatková cena predaného majetku a zásob
H. Opravné položky k pohľadávkam
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výnosy z finančnej činnosti
Náklady na finančnú činnosť

ROK 2019
144 684

ROK 2018
104 123

118 989

104 123

25 695
158 777

103664

43 355
22 779
91 853
33
733

16 259
21 662
65 473
70

24
-14 093

200
459

68

30
4

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
ZDANENÍ

-68
-14 161
PO

-30
429
170
259

-14 161

Komentár k výkazu ziskov a strát:
Spoločnosť zaznamenala nárast výnosov z hospodárskej činnosti o 39 %. Celkový výsledok
hospodárenia je strata v sume 14 161 eur, je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo
finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä bankovými poplatkami.
Náklady spoločnosti na hospodársku činnosť vzrástli o 53 %. Najviac sa na náraste nákladov
podieľal nárast spotreby materiálu v súvislosti s hlavnou činnosťou spoločnosti a nárast
osobných nákladov v dôsledku nárastu počtu zamestnancov spoločnosti.
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti predstavujú zúčtovanie poskytnutých príspevkov na
čiastočnú úhradu mzdových nákladov z Implementačnej agentúry MPSVaR a z Úradu práce
SR.
Informácie o návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia
Spoločnosť dosiahla za rok 2019 účtovnú stratu vo výške 14 161 eur. Valné zhromaždenie
spoločnosti podalo návrh o ponechaní celej straty neuhradenej do budúcich období.
4. Orgány spoločnosti
Valné zhromaždenie
VZ je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti alebo
rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Obec Spišská Teplica, ako 100% spoločník,
vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho zástupcu
obce.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici schválilo uznesením č. 14/2019 zo dňa 13.02.2019
podanie žiadosti o priznanie štatútu RSP pre Obecné služby Spišská Teplica s. r. o. Následne
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 10.05.2019, ktorý vykonáva funkciu valného
zhromaždenia, bolo doplnené znenie zakladateľskej listiny a podaná žiadosť o priznanie
štatútu registrovaného integračného sociálneho podniku. Spoločnosť bola do registra
sociálnych podnikov zapísaná 1.9.2019, číslo osvedčenia 031/2019 RSP.
Konateľ
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne, a to
tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj
vlastnoručný podpis. Konateľ vykonáva svoju funkciu bezodplatne.
V Spišskej Teplici 30. júna 2020
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
konateľ
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