
 

Ročná správa spoločnosti  
Sociálny podnik s.r.o. Levoča 

za rok 2019 

Spracovala: Daniela Matalíková 
Schválil: Mgr. Tomáš Cirbus 
V Levoči: 18.03.2020 
_______________________________________________________ 



1. Spoločnosť 
   Sociálny podnik mesta Levoča s. r. o. vznikol v roku 2019 ako obchodná spoločnosť so 
100% podielom spoločníka - Mesta Levoča. Svoju činnosť v prevažnej miere bude orientovať 
na stavebnú činnosť. 

     Spoločnosť je verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie 
merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu a to poskytovaním spoločensky prospešnej 
služby v oblasti služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.  

1. Profil spoločnosti 
Obchodné meno:        Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o. 

Sídlo:                          Probstnerova cesta č. 9, 054 01 Levoča 

Spoločníci:                 Mesto Levoča 100% 

Konateľ:                     Mgr. Tomáš Cirbus 

Dátum zápisu:            05.07.2019 

Registrácia:                Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo                                             

                                   46707/V 

Identifikačné číslo:     52 478 157  

DIČ:                            2121048765 

IČ DPH:                      v r. 2019 neplatca DPH 

2. Hlavný predmet podnikateľskej činnosti spoločnosti 
1. Murárstvo 

2. Izolatérstvo 

3. Podlahárstvo 

4. Tesárstvo 

5. Pokrývačstvo 

6. Prípravné práce k realizácií stavby 

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov 



9. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu 

10. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 

11. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov 

12. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava 
a údržba 

13. Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 
prípojného vozidla 

14. Sťahovacie služby 

15. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

16. Prenájom hnuteľných vecí 

17. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 
iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) 

18. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby 

19. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

20. Čistiace a upratovacie služby 

21. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne 

22. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 

3. Orgány spoločnosti 

3.1. Valné  zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje 
o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej činnosti. Pôsobnosť valného 
zhromaždenia vykonáva jediný spoločník. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri 
výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a jediný spoločník ho 
musí podpísať. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ spoločnosti najmenej 2 x ročne. 

V hodnotenom období valné zhromaždenie ešte nezasadalo. 

3.2. Dozorná rada 

     Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon 
pôsobnosti konateľa a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada je 
oprávnená nahliadať do účtovných dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti 
a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa 



podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami 
a rozhodnutiami valného zhromaždenia. Kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá 
závery a odporúčania týkajúce sa najmä:  

➢ plnenia úloh uložených valným  zhromaždením konateľovi, 
➢ dodržiavania stanov a právnych  predpisov  vzťahujúcich sa na činnosť spoločnosti, 
➢ hospodárskej, finančnej a ekonomickej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, 

účtov, stavu  majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok. 
Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej 2 x za kalendárny rok . Dozorná rada má  troch 
členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti. Funkčné 
obdobie členov dozornej rady sú štyri roky, končí sa však až zvolením nových členov 
dozornej rady. Predsedu  dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady spomedzi 
svojich členov  nadpolovičnou  väčšinou  všetkých  členov dozornej rady. 

V hodnotenom období dozorná rada ešte nezasadala, nakoľko spoločnosť ešte nemá 
schválených členov dozornej rady. 

3.3. Manažment spoločnosti 

Činnosť spoločnosti je zabezpečená prostredníctvom vedenia spoločnosti. 

➢ Mgr. Tomáš Cirbus           konateľ spoločnosti             od 05.07.2019 

3. Účtovná závierka, hospodársky výsledok a správa      
    o stave majetku spoločnosti k 31.12.2019 

3.1. Výnosy 

 Výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti našej spoločnosti za rok 2019 predstavujú 
čiastku 0,00 Eur.  

3.2. Náklady 

 Náklady spoločnosti predstavujú čiastku 834,68 Eur.  



 
Náklady predstavujú čiastku  834,68  Eur 

Spoločnosť vykázala za účtovné obdobie v roku 2019: 
➢ účtovný hospodársky výsledok pred zdanením  stratu  vo výške  -834,68 Eur, 
➢ účtovný hospodársky výsledok po zdanení stratu vo výške  -834,68 Eur, 
➢ daňový hospodársky výsledok pred zdanením stratu vo výške  -619,66 Eur, 
➢ daňový hospodársky výsledok po zdanení stratu vo výške  -619,66 Eur. 

Rozdiel  medzi  účtovným hospodárskym  výsledkom stratou pred  zdanením vo výške  
 -834,68 Eur a daňovou stratou pred zdanením vo výške -619,66 Eur vznikol uplatnením 
pripočítateľných položiek k účtovnému hospodárskemu výsledku pred zdanením 
v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
Pripočítateľnú položku k základu dane, tvorila pohľadávka neuhradená položka podľa 
§17 odst.19. 

Pridaná hodnota spoločnosti predstavuje 614,00 Eur . 

Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019: 

➢ záväzky           402,52 Eur 

➢ pohľadávky         0,00 Eur 

4. Záver 

Prehľad nákladov r. 2019
Obrat Rok

1. 
úroveň 2. úroveň 2019

Náklady Celkom -834,68

 51 - Služby -614,18

 53 – Dane a poplatky -220,50



     K 01.01.2020 dôjde k zlúčeniu spoločnosti Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o. so so 
sídlom Probstnerova cesta 673/9, 054 01 Levoča, IČO: 52 478 157 so spoločnosťou Stavebná 
prevádzkáreň, s.r.o., so sídlom Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča, IČO:36 451 975.  

             
     




