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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 orientuje na 

stavebnú. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňom 

01.06.2020 osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku. 

     Spoločnosť je verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie 

merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu a to poskytovaním spoločensky prospešnej služby 

v oblasti na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.  

 

1.1. Profil spoločnosti 

Obchodné meno:        Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. 

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:                      SK2121048765 

 

 

 

 



 
 

1.2. 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 

23. Poskytovanie služieb osobného charakteru 

 

1.3. Orgány spoločnosti 

 

 
1.3.1. 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 sa uskutočnili štyri valné zhromaždenia na ktorých boli schválené 

a prejednávané: 



 
 

➢ vymenovanie prvých členov dozornej rady spoločnosti 

➢ schválenie zmlúv o výkone funkcie 

➢ schválenie dodatku č. 1 k zakladateľskej listine o založení spoločnosti 

➢ schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019 

➢ schválenie odpredaja garáže a pozemku ku garáži 

➢ minimalizovanie straty za rok 2020 ktorú spoločnosť vykazuje, a pripraviť  

            sa na r. 2021 

➢ vzdanie sa člena dozornej rady PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu 

➢ zvolenie nového člena dozornej rady JUDr. Ľubomíra Murína 

 

 

1.3.2. 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. 

Dozorná rada v roku 2020 pracovala v zložení: 

 

➢ Mgr. Michal Kašper                    od 01.10.2019 

➢ Radoslav Kellner                         od 01.10.2019 

➢ PhDr., Mgr. Jozef Cvoliga          od 01.10.2019 – 17.12.2020 

➢ JUDr. Ľubomír Murín                od 17.12.2020 

 

Člen dozornej rady PhDr., Mgr. Jozef Cvoliga sa vzdal funkcie člena dozornej rady a za 

nového člena dozornej rady bol zvolený JUDr. Ľubomír Murín.          

 

V hodnotenom období dozorná rada zasadala štyri krát. 

 

 

1.3.3. Manažment spoločnosti 

 

     Činnosť spoločnosti je zabezpečená prostredníctvom vedenia spoločnosti, ktoré v roku 2020 

pracovalo v zložení: 

 

➢ Mgr. Tomáš Cirbus           konateľ spoločnosti             od 05.07.2019 

➢ Daniela Matalíková           ekonómka spoločnosti         od 01.01.2020 

➢ Eduard Mruz                     stavebný technik                  od 01.01.2020 



 
 

2. Ľudské zdroje 
 

            V roku 2020 spoločnosť zamestnávala počas roka 10 zamestnancov z toho 3 THP 

zamestnancov, 7 výrobných zamestnancov a 2 zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti. 

K 31.12.2020 spoločnosť eviduje 6 zamestnancov a to 3 THP a 3 výrobných zamestnancov. 

Zamestnanci majú vykonávané školenia, ktoré sú potrebné pre ich existenciu a ďalší výkon 

v  práci. 

 
 

3. Účtovná závierka, hospodársky výsledok a správa      

    o stave majetku spoločnosti k 31.12.2020 
 

 

3.1. Výnosy 

 
 Výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti našej spoločnosti za rok 2020 predstavujú 

čiastku 85 109,93 Eur. Tržby z predaja služieb boli v celkovej čiastke 75 824,78 Eur. 

 

 

Najväčší odberatelia: 

 

Najväčší  odberatelia v roku 2020 

Σ Suma bez 

DPH   
Rok 

  

Partner     2020 

Mesto, Levoča 25 922,03 

B.D.B s.r.o., Bratislava 12 976,28 

Technické služby mesta Levoča 10 526,66 

GPÚ, s.r.o. Levoča 4 516,85 

Špeciálna ZŠ Levoča 4 718,00 

Bagar Ján, Levoča 9 192,50 

Konečný súčet 67 852,32 

 

 

 

Porovnanie - najväčší  odberatelia v roku 2019-2020 

Σ Suma bez DPH  Rok      

Partner 
  

2019 2020 
Konečný 

počet  
Mesto Levoča - Mestský úrad 0,00 25 922,03 25 922,03  
GPU, s. r. o. Levoča 1 489,26 4 516,85 6 006,11  
Spiš Market, s.r.o. 3 771,15 0,00 3 771,15  
Technické služby  Levoča 1 106,44 10 526,66 11 633,10  
Konečný súčet 6 366,85 40 965,54 47 332,39  



 
 

 

Ďalšie stavebné práce sme realizovali: 

 
• KaK systém s.r.o., Košice – úpravy cestných obrubníkov chodníka rozšírenie vjazdu do 

VNsP Levoča, a.s. a vytvorenie bezbariérových priechodov, 

• Popradské osvetové stredisko, Poprad – oprava kamenej dlažby vo výstavných 

priestoroch, 

• Ostatné súkromné osoby  – práce rôzneho stavebného charakteru, 

 

 

Stavebné práce boli zrealizované aj mimo mesta Levoča a to: 

 
• B.D.B., s.r.o., Bratislava – ručné výkopové práce obec Slatvina, 

• Popradské osvetové stredisko, Poprad – oprava kamenej dlažby vo výstavných 

priestoroch, 

 

Drobné stavebné a rekonštrukčné práce sme realizovali aj pre súkromné osoby, a to najmä 

opravy domov, teréne úpravy.  

 

 

3.2. Náklady 
 

 Náklady spoločnosti predstavujú čiastku 166 748,92 Eur.  

 

 

3.3. Rozbor hospodárenia 

 
 Sociálny podnik mesta Levoča s.r.o., r.s.p., pracovala v roku 2020 cca s 10 

zamestnancami vrátane THP. 

 

Za tento rok sme dosiahli tržby z predaja služieb vo výške 75 824,78 Eur. 
Podiel tržieb na jedného pracovníka predstavuje čiastku 7 582,48 Eur.   

Z celkových tržieb sa stroje podieľali na tržbách vo výške 591,00 Eur.   

 

Výnosy celkom predstavujú 85 109,93 Eur 

 
z toho 

 

➢ tržby                   75 824,78 Eur 

➢ ostatné výnosy      9 285,15 Eur 

 

 

 
 

 

  

 



 
 

Prehľad tržieb za r.2020 (podľa názvu zákazky)  
Obrat    Rok   
Kód evidencie Text  2020  
OF Celkom 75 824,78  
  Tržby z predaja služieb 6629,72  
  Tržby za práce strojom 591,00  
  Tržby za stavebné práce malého rozsahu, Planéta Levoča 1998,00  
  Tržby za opravu betónového múra, TS mesta Levoča 1446,18  
  Tržby za opravu podláh v galvanizovni, GPÚ s.r.o. Levoča 4516,85  
  Tržby za stavebné práce malého rozsahu p. Babiková 2620,00  
  Tržby za odvodnenie chaty 2754,00  
  Tržby za stavebné práce Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča 3045,00  
  Tržby za vybúranie garážových brán 2233,24  
  Tržby za opravu vodovodnej prípojky, SZŠ Fraňa Kráľa 3810,00  
  Tržby za opravu mosta na Vodárenskej ul, v Levoči 1722,00  
  

Tržby za za úpravu cestných obrubníkov chodníka rozšírenie vjazdu do VNsP, a.s. a na vytvorenie 

bezbariérových priechodov 
2181,00 

 
  Tržby za ručné výkopové práce, BDB s.r.o. 12976,28  
  Tržby za obnovu cintorína z 1.svetovej vojny v Levoči, TS Levoča 4829,22  
  Tržby za opravu vojnových hrobov, MÚ Levoča 6360,48  
  Tržby za výmenu strešných podhľadov v bytových domoch Levočské Lúky 18111,81  
 

 

Náklady predstavujú čiastku  166 748,92  Eur 

Prehľad nákladov r. 2020 
Obrat    Rok     
1. 
úroveň 

2. úroveň 
 

2020 
   

Náklady Celkom -166 748,92    
  56 - Finančné náklady -3 928,52    
  55 - Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku -18 006,81    
  54 - Iné náklady na hospodársku činnosť -8 659,01    
  53 - Dane a poplatky -2 929,26    
  52 - Osobné náklady -96 076,16    
  51 - Služby -16 901,45    
  50 - Spotrebované nákupy -20 247,71    

 

 

 

Spoločnosť vykázala za účtovné obdobie v roku 2020: 

➢ účtovný hospodársky výsledok pred zdanením  stratu  vo výške -81 638,99 Eur, 

➢ daňový hospodársky výsledok po zdanení vo výške 0,00 Eur, 

 

 

Rozdiel  medzi  účtovným hospodárskym  výsledkom stratou pred  zdanením vo výške  

 

 

 

 

 

 



 
 

 -81 638,99 Eur a daňovým hospodárskym výsledkom 0,00 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, tvoria reprezentačné, rozdiel odpisov medzi UO a DO, oceňovacie 

rozdiely z r. 2019 (v súlade s §17c ZDP) a ostatné položky. 

 

Pridaná hodnota spoločnosti predstavuje 38 676,00 Eur . 

Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2020: 

➢ záväzky                 816,25 Eur 

➢ pohľadávky      22 473,17 Eur 

Pohľadávky z obchodného styku v lehote splatnosti k 31.12.2020: 

➢ Granimex, s.r.o., Levoča, 365,90 Eur 

➢ KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec, 2.184,28 Eur 

Pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti k 31.12.2020: 

➢ Mesto Levoča, 19.922,99 Eur 

 

3.4. Mzdy a zamestnanci 
 

Celkové mzdové náklady spoločnosti za rok 2020  predstavujú čiastku 67 175,83 Eur. 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách bol 9. Spoločnosť eviduje 

z celkového počtu zamestnancov 7 s plným pracovným úväzkom a 1 na kratší pracovný čas. 

Zamestnaný na dohodu o pracovnej činnosti 2 zamestnanci. Spoločnosť eviduje z celkového 

počtu zamestnancov 1 zamestnanca ZŤP a 2 zamestnanci starobný dôchodcovia.  Priemerná 

hrubá  mesačná mzda dosiahla 622,00 Eur na zamestnanca. Celkový počet hodín skutočne 

odpracovaných všetkými zamestnancami vrátane nadčasov 10 735,40 hod.. V roku 2020 

neevidujeme  neospravedlnenú  absenciu.  

 

4. Záver 

 
     Rok 2019 bol pre našu spoločnosť špecifický vzhľadom k pandémií pre ktorú bola zrušená 

naša hlavná zákazka pre spoločnosť Empire State, s.r.o. v hodnote 259 008,08 Eur s DPH. 

Keď sa aj nejaké zákazky našli bolo ich ťažko zrealizovať kvôli pozitivite zamestnancov na  

COVID-19. S pozitivitou zamestnancov sme sa borili celý rok čo sa odzrkadlilo aj na celkovom 

hospodárskom výsledku spoločnosti. 
 

 

 



 
 

Obrat      Rok  
1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň  2019 2020 

Náklady Celkom  -166748,92 

  59 - Dane z príjmov a prevodové účty Celkom   

    591 - Splatná daň z príjmov   

  56 - Finančné náklady Celkom  -3928,52 

    562 - Úroky  -660,44 

    568 - Ostatné finančné náklady  -3268,08 

  55 - Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku Celkom  -18006,81 

    551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  -18006,81 

  54 - Iné náklady na hospodársku činnosť Celkom  -8659,01 

    543 - Dary   

    542 - Predaný materiál  -61,95 

    
547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k 
pohľadávkam 

  

    548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť  -20,03 

    545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania  -7,89 

    546 - Odpis  pohľadávky   

    
541 – Zostatková cena predaného dlhodobo nehmotného 
a hmotného majetku 

 -8569,14 

  53 - Dane a poplatky Celkom -220,50 -2929,26 

    532 - Daň z nehnuteľnosti  -725,78 

    538 - Ostatné dane a poplatky -220,50 -1164,55 

    531 - Daň z motorových vozidiel  -1038,93 

  52 - Osobné náklady Celkom  -96076,16 

    528 - Ostatné sociálne náklady   

    525 - Ostatné sociálne poistenie   

    527 - Zákonné sociálne náklady  -3664,09 

    524 - Zákonné sociálne poistenie  -25236,24 

    521 - Mzdové náklady  -67175,83 

  51 - Služby Celkom -614,18 -16901,45 

    513 - Náklady na reprezentáciu  -181,30 

    512 - Cestovné  -40,60 

    511 - Opravy a udržiavanie  -1543,97 

    518 - Ostatné služby -614,18 -15135,58 

  50 - Spotrebované nákupy Celkom  -20247,71 

    502 - Spotreba energie  -4388,50 

    501 - Spotreba materiálu  -15859,21 

  505 – Tvorba a zaúčtovanie opravných položiek k zásobám   

Výnosy Celkom  85109,93 

  66 - Finančné výnosy Celkom   

    668 - Ostatné finančné výnosy   

    662 - Úroky   

  64 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti Celkom  9285,15 

    
641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 

 9192,50 

    648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  30,70 



 
 

    642 – Tržby z predaja materiálu  61,95  
  62 - Aktivácia Celkom   

    624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku   

  61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob Celkom   

    611 - Zmena stavu nedokončenej výroby   

  60 - Tržby za vlastné výkony a tovar Celkom  75824,78 

    606 - Výnosy zo zákazky   

    604 - Tržby za tovar   

    602 - Tržby z predaja služieb  75824,78 

Konečný počet -834,68 -81638,99 

 

 

 

 


