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I. IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI
Názov spoločnosti:
Právna forma:
Adresa sídla:
IČO:
DIČ:
Dátum vzniku:
Zápis v OR:
Výška vkladu:

Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o.
s. r. o.
Zborov nad Bystricou č. 223
023 03 Zborov nad Bystricou
53 189 574
2121300456
01. 08. 2020
Okresného súdu Žilina,
Odd. s. r. o.
Vložka č. 75268/L
5 000 €

Základné imanie je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je Obec Zborov
nad Bystricou, vo výške 5 000 €.
II. VEDENIE SPOLOČNOSTI
Zakladateľ a spoločník:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:

Obec Zborov nad Bystricou
Zborov nad Bystricou č. 223
023 03 Zborov nad Bystricou
00314366
Mgr. Marcel Kormanec
konateľ spoločnosti

III. ORGÁNY SPOLOČNOSTI
Orgánmi spoločnosti sú:

valné zhromaždenie,
konateľ,
poradný výbor

IV. PROFIL SPOLOČNOSTI
Obecnému podniku Zborov nad Bystricou s. r. o. bol priznaný Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 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 podnik
dňa:
17. 09. 2020
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V. HLAVNÁ ČINNOSŤ
1. Hlavnou náplňou činností spoločnosti sú ZEMNÉ PRÁCE podľa SK NACE kód 43.12.0.
Spoločnosť Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. sa s ohľadom na príslušné
ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. venovala v roku 2020 najmä drobným stavebným
činnostiam, maliarskym prácam, záhradkárskym prácam, ako napr. kosenie, výrobe
drevených výrobkov, sťahovacím a upratovacím službám. Týmito činnosťami sledovala
svoj hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho
vplyvu.
2. Medzi ďalšie činnosti, ktoré môže Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o.
vykonávať v zmysle čl. V. Zakladateľskej listiny zo dňa 01. 07. 2020, patria tieto predmety
činnosti:
1. Prípravné práce k realizácii stavby
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
5. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu
8. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských
podujatiach
9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
vrátane prípojného vozidla
10. Prevádzkovanie výdajne stravy
11. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
12. Poskytovanie služieb osobného charakteru
13. Sťahovacie služby
14. Čistiace a upratovacie služby
15. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
16. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
17. Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
VI. ZHODNOTENIE DOSAHOVANIA POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU
Vznik Obecného podniku Zborov nad Bystricou s. r. o. je naplnením snahy znížiť mieru
nezamestnanosti
v obci,
zvýšiť
životnú
úroveň
obyvateľstva
a podnietiť
u nezamestnaných záujem o získanie nových vedomostí a zručností. K rozvoju
zamestnanosti významnou mierou prispieva najmä vytvorenie a udržanie pracovných
miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
V roku 2020 zamestnal Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. 6 zamestnancov,
z toho od 01. 10. 2020 4 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Čadci na základe Dohody č. 20/19/53g/4 – kód projektu ITMS
2014+:312031X761 zo dňa 10. 11. 2020.
Hlavnou činnosťou Obecného podniku Zborov nad Bystricou s. r. o. v roku 2020 boli práce
na stavbe ,, Obnova a prístup k studničke HLADNÁ VODA, ˮ ktorá bola financovaná
zo zdrojov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra. Bola tam vykonaná plošná
úprava terénu, zhotovenie výtoku vody pre jaskyňu, škárovanie, kladenie kamennej
dlažby a iné práce.
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VII. PREHĽAD HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI
1. Súvaha k 31. 12. 2020
Pokladnica
576,89 Eur
Bankový účet
5 480,89 Eur
Ceniny (stravné lístky)
46,20 Eur
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
689,08 Eur
Aktíva spolu
6 793,06 Eur
Dodávatelia
17,50 Eur
Zamestnanci
3 038,56 Eur
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 1 800,16 Eur
Ostatné priame dane
407,44 Eur
Základné imanie
5 000,00 Eur
Výsledok hospodárenia
-3 497,86 Eur
Záväzky zo sociálneho fondu
27,26 Eur
Pasíva spolu
6 793,06 Eur
2. Výsledovka k 31. 12. 2020
Spotreba materiálu
Opravy a udržiavanie
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Náklady spolu

3 101,21 Eur
323,14 Eur
2 235,92 Eur
12 509,00 Eur
3 964,46 Eur
762,80 Eur
22 896,53 Eur

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Výnosy zo zákazky
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Výnosy spolu

100,00 Eur
45,00 Eur
8 540,37 Eur
10 713,30 Eur
19 398,67 Eur

Hospodársky výsledok

- 3 497,86 Eur

Súčasťou výnosov z hospodárskej činnosti Obecného podniku Zborov nad Bystricou
s. r. o., registrovaný sociálny podnik, je príspevok na mzdy znevýhodneným
zamestnancom z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci na základe Dohody
č. 20/19/53g/4 – kód projektu ITMS 2014+:312031X761 zo dňa 10. 11. 2020, a to
vo výške 2 713,30 Eur za mesiac október 2020.
Nakoľko platby za uvedené mzdy za mesiac 11/2020 a 12/2020 boli preplatené
až v januári 2021 došlo k opodstatnenej strate.
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VIII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI
Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť Valného
zhromaždenia je najmä ustanoveniami § 125 a násl. Obchodného zákonníka a ďalšími
ustanoveniami Obchodného zákonníka, predovšetkým § 113 ods. 5 a 6, § 66 ods. 3, § 131
ods. 3. Obec Zborov nad Bystricou je 100 % spoločník a svoje práva vykonáva na valnom
zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho zástupcu a tým je starosta obce.
Valné zhromaždenie a obecné zastupiteľstvo sa uznieslo uznesením č. 92/2019 zo dňa
29. novembra 2019 na zriadení spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom
Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. a Rozhodnutím jediného spoločníka
sa menoval dňa 24.07.2020 konateľ spoločnosti p. Mgr. Marcel Kormanec s účinnosťou
od 01.08.2020.
Konateľ je statutarnym organom spolocnosti, ktory kona v mene spolocnosti samostatne
a to tak, ze k vypísanemu alebo vytlacenemu obchodnemu menu spolocnosti pripojí svoj
podpis. Konateľ vykonava svoju funkciu bezodkladne.
IX. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI
Obecny podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. sa neustale vyvíja a spolocne hľadame ďalsie
moznosti, ktore pomozu vybudovať stabilny podnik, ktory zabezpecí pracu ľuďom v nasej
obci. Z dovodu pandemie, ktora obmedzovala nas vsetkych sme nemohli ponukať nase
sluzby obcanom tak, ako by sme chceli. Pevne veríme, ze sa to zmení a ze budeme mocť
nase cinnosti rozvíjať naplno.

Dátum vypracovania výročnej správy: 31.05. 2021
Výročnú správu vyhotovila: Lenka Smržová
Poradný výbor schválil: 16.06.2021
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