Obecný podnik služieb Betliar s.r.o., „registrovaný sociálny podnik“

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2020

Dátum: 22.06.2021
Vypracovala:

Mgr. Jarmila Žúdelíková

Schválil:

Ing. Ľubomír Zatroch
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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti
Obchodné meno: Obecný podnik služieb Betliar, s.r.o., „registrovaný sociálny podnik“
Sídlo spoločnosti: Šafárikova 67, 049 21 Betliar
Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, vložka č.
47129/V
Deň zápisu: 06.09.2019
IČO: 52616771
IČ DPH: 2121126524
Výška vkladu: 5000,- €

2. Vedenie spoločnosti
Ing. Ľubomír Zatroch – konateľ

3. Štatút registrovaného sociálneho podniku
Obecnému podniku služieb Betliar, s.r.o., bol priznaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku:
INTEGRAČNÝ PONIK, dňa 1. januára 2020.

4. Štatutárne orgány spoločnosti
Valné zhromaždenie
VZ je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti alebo
rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Obec Betliar, ako 100% spoločník, vykonáva svoje
práva na valnom zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho zástupcu obce.
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.
Konateľ
Zakladateľ obchodnej spoločnosti obce Betliar ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti,
ktorej štatutárnym orgánom je starosta obce a ktorý bude aj konateľom predmetnej spoločnosti
výslovne svojim podpisom prejavuje súhlas na založenie obchodnej spoločnosti podľa platných
právnych podpisov.
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5. Hlavná činnosť
Hlavným cieľom sociálneho podniku je v súlade s ustanovením § 5 ods. 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 (ďalej len „zákon č. 112/2018 Z.z.“) dosahovanie
merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti poskytovania služieb. Pozitívny sociálny
vplyv integračného podniku sa prejavuje podporou zamestnanosti prostredníctvom
zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb.
Cieľom sociálneho podniku, ktorého predmetom je výroba, dodávanie, poskytovanie
a distribuovanie tovarov a služieb je to, aby zamestnanci získali zručnosti v remeselných
povolaniach, aby rozvíjali svoje osobnostné predpoklady. Sociálny podnik bude riešiť
nezamestnanosť a skvalitňovanie služieb pre obyvateľov obce. Informovať, motivovať
a poskytovať informácie o sociálnom podnikaní iným potenciálnym záujemcom a z okolia
a širšieho regiónu o význame sociálneho podniku.

6. Predmet činnosti
-

prenájom garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme
poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže prípadne
odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel,
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
čistiace a upratovacie služby,
preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami,
poskytovanie služieb osobného charakteru,
prípravné práce k realizácii stavby,
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava
a údržba,
dokončovanie stavebných prác pri realizácii exteriérov a interiérov,
informačná činnosť – turistické informačné centrá,
prenájom hnuteľných vecí,
správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu,
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.

Našou motiváciu pre vytvorenie sociálneho podniku je vysoká nezamestnanosť v našej obci.
Našimi aktivitami chceme pomôcť našim obyvateľom, ako aj obyvateľom okolitých obcí
poskytovaním služieb pre domácnosti – kosenie záhrad, upratovacie služby, odvoz „zeleného“
odpadu, drobného stavebného odpadu a zberný dvor.
Chceme pomôcť rozvoju obce prevádzkovaním služieb pre turistov na patričnej úrovni –
parkovacie služby s hygienickými zariadeniami, údržbou a úpravou verejných priestranstiev,
poskytovaním údržbárskych prác na oprave a údržbe nehnuteľností v majetku obce. Jeho služby
ocenia aj okolité podnikateľské subjekty, ktoré nedisponujú vlastnými údržbárskymi
kapacitami. Našou snahou je maximálna zapojenosť do investičných akcií obce Betliar,
prevádzky zberného dvora, opravy miestnych komunikácií, drobné stavebné práce, kosenie
verejných priestranstiev.
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7. Rozvoj zamestnanosti
Vznikom podniku prispievame k zníženiu miery nezamestnanosti v obci, zvýšeniu životnej
úrovne obyvateľstva a zvýšeniu záujmu nezamestnaných o získanie nových vedomostí,
zručností a udržanie pracovných miest pre ľudí s remeselnými zručnosťami, ktorí sa nevedia
uplatniť na trhu práce.
Od vzniku podniku sme v roku 2020 zamestnali 6 zamestnancov.
Od 1.2.2020 dvoch zamestnancov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave
s finančnou podporou národného projektu „Cesta na trh práce 3“ – Opatrenie č. 1“, KÓD
PROJEKTU: ITMS 2014+:312031Y38, uzavretá dohoda č.: 20/43/054/34
1 zamestnanec je znevýhodneným zamestnancom so zdravotným obmedzením.
Od 4.5.2020 jedného znevýhodneného zamestnanca so zdravotným postihnutím na pozíciu
zamestnanec zberného dvora a počas zamestnávania nových zamestnancov parkovacej služby
vykonával aj funkciu mentora.
Od 8.6.2020 dvoch zamestnancov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave na
pracovnú pozíciu pracovník parkovacej služby a toaletár, obe zamestnankyne boli dlhodobo
nezamestnané.
Od 1.9.2020 bol do pracovného pomeru prijatý zamestnanec na pozíciu vodič traktora a mentor.
Jesenné obmedzenia prevádzky parkovacej služby v súvislosti s pandemickými opatreniami
a uzatvorením kaštieľa pre návštevníkov viedli k ukončeniu pracovného pomeru so
zamestnancami na parkovisku ku dňu 31.10.2020.
K 31.10.2020 ukončil na vlastnú žiadosť i zamestnanec zberného dvora.

8. Ročná účtovná závierka 2020 – zhodnotenie
Na základe § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovcníctve, Obecný podnik služieb Betliar,
s.r.o., “registrovaný sociálny podnik”, účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
Príprava a zostavenie závierkových prác sa skladá:
- otvorenie počiatočného súvahového účtu
- zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok
- inventarizácia majetku a záväzkov a zaúčtovanie závierkových operácií
- uzatvorenie účtovných kníh
- zostavenie účtovných výkazov.
Na základe účtovnej závierky Obecný podnik služieb Betliar zostavil Súvahu, Výkaz ziskov
a strát a Poznámky. Tieto výkazy tvoria závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou
priznania dani z príjmov.
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8.1 Stav bankových účtov a pokladne k 31.12.2020
Bankový účet Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK07 0900 0000 0051 6569 4816
Pokladňa - hotovosť

4 070,19 eur
434,88 eur

Celkový stav finančných prostriedkov:

4 505,07 eur

Inventúra pokladne bola vykonaná fyzicky. Účtovný a fyzický stav bez rozdielu.

8.2 Výnosy a náklad
Náklady:
- mzdové náklady
- sociálne náklady
- zdravotné poistenie
- materiálové náklady
- mimoriadne náklady + daň z príjmu
- finančné náklady
- služby

30 441,41
10 375,94
2 560,73
3 706,55
105,28
256,00
1 914,44

SPOLU:

49 360,35

Výnosy:
-

tržba z parkovného
tržby za služby pre obec (stavebné a výkopové práce)
finančný príspevok z ÚPSVaR 20/43/054/34
finančný príspevok z ÚPSVaR 20/43/53G/9 7

19 603,00
6 509,09
11 997,54
328,45

SPOLU:

45 438,08

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

- 3922,27 €

8.3 Súvaha k 31.12.2020
Aktíva vo výške 4 505.- €
z toho:
- pokladnica
435,- €
- bankový účet 4 070,- €

Pasíva vo výške

4 505,00 €

z toho:
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky zo sociálneho poistenia
- daňové záväzky
- iné záväzky
- zákonné rezervy

1 821,00 €
1 215,00 €
202,00 €
90,00 €
216,00 €
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-

výnosy budúcich období
vlastné imanie

248,00 €
713,00 €

9. Pohľadávky a záväzky k 31.12.2021
Pohľadávky – neuhradené v dobe splatnosti vo výške 0,09 EUR
Záväzky – 0 EUR

10. Rezervy
K 31.12.2020 bola tvorená rezerva na nevyčerpanú dovolenku vo výške 56,43 Eur.

11. Poradný výbor spoločnosti
Poradný výbor spoločnosti bol vymenovaný a zvolený dňa 28.5.2020 na zasadnutí dozornej
rady registrovaného sociálneho podniku.
Poradný výbor Obecného podniku Betliar, s.r.o., má 3 členov, v zložení 2 zamestnanci
sociálneho podniku, z toho 1 znevýhodnený a jednej zainteresovanej osoby.
Poradný výbor zasadal aspoň raz za 2 mesiace, prešiel zmenami pri zmenách zamestnancov,
prerokovával všetky otázky týkajúce sa personálnych zmien, rozvoja podniku i krízových
krokov súvisiacich s pandemickými opatreniami a znižovaním počtu zamestnancov.

12. Predpokladaný vývoj spoločnosti
Doteraz sa nám podarilo zlepšiť starostlivosť o verejné priestranstvá, rozbehli sme fungovanie
zberného dvora, parkovaciu službu. Obci poskytujeme pravidelne služby spojené s dovozom
stravy pre MŠ a dôchodcov, údržbárske práce. V rámci investičných akcií sme realizovali
výstavbu outdoorového ihriska, protipovodňových opatrení, realizujeme bežnú údržbu budov
v obci. V zimných mesiacoch sa v stolárskej dielni vyrábali kvetináče iné drobné výrobky
z dreva.
V tomto roku musíme pozornosť sústrediť na rozvoj služieb pre obyvateľov obce – kosenie,
výroba a predaj výrobkov z dreva aj fyzickým osobám.
Veľkou výzvou zostáva vývoz odpadov z domových žúmp fekálnym vozidlom, sme však
limitovaný nedokončenou rekonštrukciou čistiarne odpadových vôd v Rožňave, ktorá aktuálne
nemôže odoberať dovezené odpady. Táto činnosť by prispela k stabilizácii finančných tokov
spoločnosti, ale najmä k čistote povrchových vôd v obci. To si bude vyžadovať aj investičnú
pomoc sociálnemu podniku, ktorú plánujeme využiť.
Dátum vypracovania výročnej správy: 22.6.2021
Vyhotovil: Mgr. Jarmila Žúdelíková
Schválil: Ing. Ľubomír Zatroch, konateľ
Prílohy
Účtovná závierka
Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020 Poznámky
Zverejnené na stránke www.registeruz.sk

