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I. IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI 
 
Názov spoločnosti:                                                     Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. 
Právna  forma:                                                             s. r. o. 
Adresa sídla:                                                                Zborov nad Bystricou č. 223 
                                                                                         023 03 Zborov nad Bystricou 
IČO:                                                                                 53 189 574 
DIČ:                                                                                 2121300456 
Dátum vzniku:                                                             01. 08. 2020 
Zápis v OR:                                                                   Okresného súdu Žilina, 
                                                                                         Odd. s. r. o. 
                                                                                         Vložka č. 75268/L 
Výška vkladu:                         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:                                           Obec Zborov nad Bystricou 
Sídlo:                                                                             Zborov nad Bystricou č. 223 
                                                                                        023 03 Zborov nad Bystricou 
IČO:                                                                                00314366 
DIČ:              2121300456 
Štatutárny orgán:                                                      Mgr. Marcel Kormanec 
                                                                                        konateľ spoločnosti 
 
 
III. ORGÁNY SPOLOČNOSTI 
 
Orgánmi spoločnosti sú:       
                                   
Valné zhromaždenie -  je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene 
spoločnosti alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach.  
 
Konateľ – Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti 
samostatne.  
 
Poradný výbor – Volebná komisia schválila dňa 16.06.2021 nasledovných členov 
poradného výboru: p. Miroslav Kuljovský – predseda poradného výboru, p. Anton 
Macanga a p. Lenka Smržová. Kandidáti splnili všetky náležitosti v zmysle Internej 
smernice č. 01/2021 zo dňa 03.03.2021. 
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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  
 

 
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 2021 najmä o prosperovanie 

a zveľadenie obce. Bol úspešným uchádzačom v zákazke ,,Autobusová zastávka – 

Zborov nad Bystricou pod Rubáňom – smer Nová Bystrica", ktorú začal realizovať 

v septembri 2021. Ďalej sa zrealizovalo množstvo prác ako napr. údržba bytoviek ( maľba, 

zábradlie, madlá, zádverie ), rekonštrukcia mosta u Zuzčákov, kosenie verejných 

priestranstiev, údržba okolia obce, rekonštrukcia oplotenia na cintoríne, vytvorenie 

nových hrobových miest, čistenie chodníkov a hlavnej cesty, oprava detského ihriska, 

nové oplotenie na detskom ihrisku, oprava mosta u Kocifajov, oprava sochy Panny Márie 

u Poláčkov, odvodňovanie jednotlivých uličiek v obci, čistenie priekop v obci, parkovisko 

pri Zbernom dvore, rekonštrukcia priepustu u Orieškov, prípravné práce na parkovisku 

u Komanov, čistenie potôčika v Radovke. 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 
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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  

 

Dňom 13.12.2021 bolo vydané Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. živnostenského 

registra 520-31062 na vykonávanie živnosti: 

18. Prevádzkovanie pohrebiska – vznik živnostenského oprávnenia: 11.12.2021 

19. Prevádzkovanie pohrebnej služby – vznik živnostenského oprávnenia: 11.12.2021 

 

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.  
K 31.12.2021 mal Obecný podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. 9 zamestnancov, 
z toho 7 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Čadci. ( 5 osôb je uznaných za invalidných, 1 osoba má dlhodobé zdravotné 
problémy a bola prijatá na základe lekárskeho posudku a 1 osoba je znevýhodnená, ktorá 
bola v predchádzajúcich 6 mesiacov nezamestnaná a má viac ako 50 rokov veku ) 
Hlavnou činnosťou Obecného podniku Zborov nad Bystricou s. r. o. v roku 2021 boli práce              

na zákazke ,,Autobusová zastávka – Zborov nad Bystricou pod Rubáňom – smer Nová 

Bystrica", ktorú vyhlásila Obec Zborov nad Bystricou. V rámci predmetu zákazky išlo 

o uskutočnenie stavebných prác, ktoré spočívajú vo vybudovaní novej modernej 

autobusovej zastávky. Vzhľad zastávky bude rovnaký ako vzhľad ostatných 

novovybudovaných zastávok v obci. Dominantou zastávky bude šikmá stena, v ktorej 

bude umiestnené umelecké dielo – vitráž. Zastávka bude murovaná, zastrešená pultovou 

strechou.   

VII. PREHĽAD HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI 
 
1. Súvaha k 31. 12. 2021 
    Pokladnica                                                                                                                     216,40 Eur 
    Bankový účet                                                                                                             8 163,42 Eur 
    Ceniny (stravné lístky)                                                                                                         0 Eur 
    Pohľ. voči zamestnancom – zrážka za stravné lístky                                                  0 Eur 
    Nafta na sklade             1 075,53 Eur 
    Dotácia zo štátneho rozpočtu – ZŤP                                                                   8 258,04 Eur 
                                                              - 50 j                                                                    2 695,28 Eur 
    Aktíva spolu                                                                                                         20 408,67 Eur 
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    Zamestnanci – vyplatenie mzdy                                                                          5 830,88 Eur 
    Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia     3 274,57 Eur 
    Preddavok na daň zo mzdy                                                                                      769,57 Eur 
    Koncesionársky poplatok RTVS                                                                              182,24 Eur 
    Základné imanie                                                                                                       5 000,00 Eur 
    Neuhradená strata minulých rokov                                                                   3 497,86 Eur     
    Záväzky zo sociálneho fondu                                                                                   181,47 Eur 
    Pasíva spolu                                                                                                        11 740,87 Eur  
    Rozdiel A – P                       8 667,80 Eur 
 
2. Výsledovka k 31. 12. 2021 
    Spotreba materiálu                                                                                               16 493,31 Eur 
    Opravy a udržiavanie                                                                                              1 310,91 Eur  
    Ostatné služby ( softvér, školenie, telefónne poplatky, poštovné...)         1 329,76 Eur  
    Služby autobusová zastávka                                                                                     742,50 Eur 
    Nájom a energie                                                                                                            187,00 Eur 
    Mzdové náklady                                                                                                      80 015,49 Eur 
    Zákonné sociálne poistenie ( SP, VŠZP, Dôvera )                                          25 838,52 Eur      
    Zákonné sociálne náklady ( sociálny fond )                                                      4 964,48 Eur 
    Ostatné dane a poplatky ( RTVS, daň z motorových vozidiel )                       311,84 Eur 
    Náklady spolu                                                                                                   131 193,81 Eur 
 
 
    Tržby z predaja služieb ( ZÚ, odvozy, vypožičanie stanov, hrob. miesto, úprava pivnice,   
    LÚ, vyhotovenie dreveného schodiska )                                                            2 486,00 Eur 
    Výnosy zo zákazky – Autobusová zastávka                                                       8 629,80 Eur 
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – dotácia z obce                          61 000,00 Eur 
       - dotácia z ÚPSVaR ZŤP            56 964,69 Eur 

                    - dotácia z ÚPSVaR 50j             10 781,12 Eur 
    Výnosy spolu                                                                                                       139 861,61 Eur 
 
    Hospodársky výsledok                                                                                        8 667,80 Eur 
 
Súčasťou výnosov z hospodárskej činnosti Obecného podniku Zborov nad Bystricou                      
s. r. o., registrovaný sociálny podnik, bol aj príspevok na mzdy znevýhodneným 
zamestnancom z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci na základe: 
 
- Dohody 21/19/53g/1 – kód projektu ITMS 2014+:312031X761 zo dňa 23. 03. 2021, a to                      
vo výške 8 258,04 Eur za mesiac november 2021 a december 2021. 
 
- Dohody č. 21/19/054/49 – kód projektu ITMS 2014+: 312031AII7 - NP ,, Podpora 

zamestnanosti ˮ Aktivita č.1 zo dňa 25.06.2021, a to vo výške 2 021,46 Eur za mesiac 

november 2021.          

- Dohody č. 21/19/054/158 – kód projektu ITMS 2014+: 312031AII7 - NP ,, Podpora 

zamestnanosti ˮ Aktivita č.1 zo dňa 26.11.2021, a to vo výške 673,82 Eur za mesiac 

december 2021. 
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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 s tatuta rnym orga nom spoloc nosti, ktory  kona  v mene spoloc nosti samostatne 
a to tak, z e k vypí sane mu alebo vytlac ene mu obchodne mu menu spoloc nosti pripojí  svoj 
podpis. Konateľ vykona va svoju funkciu bezodkladne. 
 
IX. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI 
 
Obecny  podnik Zborov nad Bystricou s. r. o. sa neusta le vyví ja a spoloc ne hľada me ďals ie 
moz nosti, ktore  pomo z u vybudovať stabilny  podnik, ktory  zabezpec í  pra cu ľuďom v nas ej 
obci. Doteraz sa na m podarilo zleps iť starostlivosť o verejne  priestranstva , rozbehli sme 
ro zne projekty obnovy obce, c i uz  rekons trukciou oplotení  alebo bezpec nosťou                             
pri rekons trukcií  mostov, budovania parkoví sk, odvodn ovania a podobne. Realizujeme 
bez nu  u drz bu budov. V zimny ch mesiacoch sa vykona vala zimna  u drz ba, vyra bali sa 
vy robky z dreva, c istili sa budovy a podobne. V tomto roku musí me pozornosť su strediť 
na rozvoj sluz ieb pre obyvateľov obce – kosenie, vy roba a predaj vy robkov z dreva aj 
fyzicky m osoba m. Veľkou vy zvou zosta va vybudovanie pohrebnej sluz by. Nakoľko Obec 
Zborov nad Bystricou ako spra vca cintorí na v su c asnosti ries i nedostatok kapací t                            
i  moz nosti vo vykona vaní  pohrebny ch sluz ieb, ktory ch je momenta lne na trhu veľmi ma lo 
a obmedzene  mnoz stvo. S touto problematikou sa pasuju  aj okolite  obce, preto sa obec 
spoloc ne so svojou spoloc nosťou Obecny  podnik, s.r.o. RSP rozhodla vyries iť ťaz ku  
situa ciu na trhu a rozšíriť už poskytované služby obecného podniku  o služby 
spojené s poslednou rozlúčkou zosnulých. Na tu to sluz bu si Obecny  podnik Zborov nad 
Bystricou, s.r.o., RSP rozs í ril predmet svojho podnikania  a dn om 11.12.2021 zí skal 
viazanu  z ivnosť na predmet c innosti spoc í vaju ci vo vykona vaní  pohrebny ch sluz ieb 
a spra ve pohrebiska. Nedostatok pohrebny ch sluz ieb v okrese zaprí c in uje odkladanie 
posledny ch rozlu c ok a mnohokra t prispo sobovaniu sa kritickej situa cií  spoc í vaju cej 
v nadiktovaní  dn a a c asu poslednej rozlu c ky zo strany pohrebnej sluz by. To si bude 
vyz adovať aj investic nu  pomoc socia lnemu podniku, ktoru  sme v roku 2022 uz  aj 
poz iadali, no pris lo na m zamietave  stanovisko. Verí me, z e v budu cnosti sa na m podarí  
vyuz í vať nas e sluz by a c innosti naplno. 
 
 

Dátum vypracovania výročnej správy: 27.05.2022 
 
Výročnú správu vyhotovila: Lenka Smržová 
 
Poradný výbor schválil: 16.06.2022 
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