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Výročná správa
za rok 2021
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I.

Úvod

Obecný podnik Vinica, s.r.o. je obchodná spoločnosť založená obcou Vinica dňa 09.01.2020
zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Sro, vložka číslo:
37956/S. Vzhľadom na 100% vlastníctvo obce Vinica bola spoločnosť Štatistickým úradom SR
zaradená medzi subjekty verejného sektora, čo nám bolo oznámené listom zo dňa 20.02.2020.
Štatutármi spoločnosti sú starosta obce Vinica, Ing. Kristián Baksa a zástupca starostu obce Vinica,
Ing. Michal Kušický, z ktorých každý zastupuje spoločnosť vo vlastnom mene.
Základné imanie spoločnosti vo výške 9 000,00 EUR bolo splatené prevodom na účet (8000€)
a vkladom hotovosti do pokladne (1000€).
Spoločnosť sa riadi zakladateľskou listinou, internými dokumentmi a všetkými relevantnými
právnymi predpismi SR a EÚ.
Spoločnosť bola obcou zriadená za účelom jej prevádzky ako registrovaného sociálneho podniku.
Táto snaha bola zavŕšená dňa 01.05.2020, kedy spoločnosť Obecný podnik Vinica, s.r.o. získala
Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku č. 114/2020 vydané
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Medzi hlavné ciele spoločnosti patrí:
a) hlavným cieľom spoločnosti napĺňanie stanoveného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorým je
integrácia znevýhodnených a zraniteľných osôb na trh práce;
b) ďalším cieľom je vytvorenie priaznivých pracovných podmienok pre tieto osoby (prispôsobenie
pracovných podmienok schopnostiam a zdravotnému stavu každému zamestnancovi
individuálne);
c) podpora lokálneho pracovného trhu, vytváranie pracovných pozícií aj pre nižšie kvalifikované
osoby a ich motivácia zamestnať sa, namiesto zotrvania na čiernom trhu.
Činnosti zapísané v Obchodnom registri, v rámci ktorých dochádza k napĺňaniu cieľov spoločnosti:
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. prípravné práce k realizácii stavby
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterérov a interiérov
6. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
7. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
8. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
9. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a
údržba
10. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
11. služby starostlivosti o domácnosť a záhradu
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12. čistiace a upratovacie služby
13. prevádzkovanie čistiarne a práčovne
14. prenájom hnuteľných vecí
15. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
16. administratívne služby
17. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
18. nákladná cestná doprava do 3,5 tony
19. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
20. diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

Táto Výročná správa hodnotí vývoj spoločnosti za obdobie roku 2021, poskytuje obraz o
stave spoločnosti ku koncu roku 2021 a stanovuje ciele pre nasledujúce obdobie.
Finančná správa poskytuje informácie o hospodárení spoločnosti, finančných zdrojoch a ich
použití.
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II.

História spoločnosti a jej činnosť

Obecný podnik Vinica, s.r.o. bola založená dňa 09.01.2020 zápisom do Obchodného registra
Okresného súdu Banská Bystrica. Následne bol začatý proces registrácie na Ministerstve práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Po splnení všetkých požiadaviek Ministerstvo dňa 01.05.2020
zaregistrovalo Obecný podnik Vinica, s.r.o. a vydalo Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného
sociálneho podniku. Následne boli uskutočnené právne úkony na prevod časti neadministratívneho
úseku Obecného úradu do novo zriadenej spoločnosti. Dňa 29.05.2020 bola podpísaná Zmluva
o prevode činností a prechode zamestnancov, čím sa Obecný podnik Vinica, s.r.o. stala od 01.06.2020
zamestnávateľom.
Na základe vyššie uvedenej zmluvy začala spoločnosť Obecný podnik Vinica, s.r.o. používať
hnuteľný a nehnuteľný majetok obce za účelom plnenia svojich úloh a prevzala zamestnancov:
Sándor Pobori, Piroska Hrubík, Mária Pásztorová a Gabriel Deák. Zároveň boli k 01.06.2020 do
pracovného pomeru prijaté aj znevýhodnené osoby, konkrétne: Milan Segeč (dlhodobo
nezamestnaný), Tibor Bélik (zdravotne znevýhodnený), Ottó Antal (zdravotne znevýhodnený),
Zoltán Fekete (dlhodobo nezamestnaný), Jozef Csáki (zdravotne znevýhodnený), Ladislav Kiss
(dlhodobo nezamestnaný). Na konci mesiaca zamestnanec Gabriel Deák nastúpil na starobný
dôchodok.
V mesiaci júl boli do pracovného pomeru prijaté ďalšie osoby: Ilona Petrezsélová (zdravotne
znevýhodnená), Zsuzsanna Jamber Lukács (zdravotne znevýhodnená) a Gabriel Garai (dlhodobo
nezamestnaný), Ladislav Zaťko (zdravotne znevýhodnený), na dohodu o vykonaní práce Erik Šramko
a na vlastnú žiadosť spoločnosť opustil zamestnanec Ladislav Kiss.
V mesiaci august bol do pracovného pomeru prijatý zamestnanec Mikuláš Mervicz (dlhodobo
nezamestnaný).
K 01.01.2021 bol do zamestnania na pozíciu riaditeľa podniku prijatý Ing. Michal Kušický a od
01.04.2021 boli zamestnaní aj páni Tibor Jánoška a Tibor Refka na pozície „stavebný montážnik
jednoduchých stavieb“ (obaja zdravotne znevýhodnený). Následne bol k 31.05.2021 na základe
dohody ukončený pracovný pomer pána Zoltána Feketeho.
Na dohodu o vykonaní práce bol od 01.01.2021 do 30.09.2021 v pracovnom pomere na pozícii vodič
autobusu pán Erik Šramko a v období od 21.05.2021 do 30.06.2021 pán Imrich Antal (spracovanie
drevnej hmoty).
Celkový stav zamestnancov k 31.12.2021 bol 15 osôb, všetci na trvalý pracovný pomer. Z 15 stálych
zamestnancov boli k 31.12.2021:
- dve osoby považované za znevýhodnené z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti pred nástupom
do zamestnania
- deväť osôb považovaných za znevýhodnené z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu (z
toho 5 osôb uznaných za invalidných a štyri osoby s lekárskym potvrdením o obmedzenej
schopnosti vykonávať zamestnanie).
Zamestnanci majú možnosť voľby dĺžky pracovného úväzku buď 20 hodín týždenne (0,5 úväzku),
30 hodín týždenne (0,8 úväzku) alebo 37,5 hodín týždenne (plný úväzok) v závislosti od ich
zdravotného stavu.
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Z 15 stálych zamestnancov boli k 31.12.2021 nasledovné úväzky:
- 3 zamestnanci na 0,5 úväzku
- 3 zamestnanci na 0,8 úväzku
- 9 zamestnancov na plný úväzok.

Hlavné činnosti spoločnosti v sledovanom období:
Obecný podnik Vinica, s.r.o. na základe vyššie spomínanej Zmluva o prevode činností a prechode
zamestnancov zo dňa 29.05.2020 prevzal všetkých neadministratívnych zamestnancov Obecného
úradu a s tým spojené povinnosti. Jedna osoba (Sándor Pobori) bola poverená správou ČOV
a kultúrneho domu, ďalšia osoba (Piroska Hrubík) bola poverená správou miestnej knižnice, ďalšia
osoba (Mária Pásztorová) bola poverená upratovaním a asistenčnými prácami v materskej škole.
Zamestnankyne Ilona Petrezsélová a Zsuzsanna Jamber Lukács boli poverené upratovaním ostatných
priestorov obce (budova obecného úradu, kultúrny dom, administratívna budova) a udržiavaním
poriadku na verejných priestranstvách. Zamestnanec Milan Segeč bol menovaný do pozície majstra.
Zamestnec Ladislav Zaťko plní najmä úlohy vodiča služobných vozidiel. Zamestnanec Ottó Antal
bol poverený správou a údržbou dielne a jej vybavenia. Zamestnanci Jozef Csáki, Tibor Bélik,
Gabriel Garai a Mikuláš Mervicz boli zaradení ako zamestnanci sociálneho podniku - pracovníci na
čistenie verejných priestranstiev, zamestnanci Tibor Jánoška a Tibor Refka ako stavebný montážnici
jednoduchých stavieb a zamestnanec Ing. Michal Kušický ako riaditeľ podniku. Zamestnanci prijatí
na základe dohody o vykonaní prác: Erik Šramko bol poverený vedením autobusu a Imrich Antal
spracovaním drevnej hmoty potrebnej na konkrétnu zákazku.
Práce boli jednotlivým zamestnancom prideľované vždy s ohľadom na ich schopnosti a najmä na ich
zdravotný stav.
Spoločnosť má v zmysle požiadaviek zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch zriadený poradný výbor. Dňa 01.06.2020 boli štatutármi spoločnosti menovaní traja
dočasní členovia poradného výboru – Milan Segeč, Tibor Bélik a Arpád Bujdoš (dočasne menovaní
do 30.04.2021). Dočasne menovaný poradný výbor sa z dôvodu pandémie koronavírusu a výskytu
ochorenia COVID-19 aj v radoch zamestnancov spoločnosti v roku 2020 nestretával. Jeho
povinnosťou bolo najneskôr do 30.04.2021 usporiadať prvé riadne voľby členov poradného výboru.
Dočasný poradný výbor prvý krát zasadal dňa 15.03.2021, kedy sa uzniesli na vyhlásení riadnych
volieb stálych členov poradného výboru na deň 27.04.2021. V riadnych voľbách boli zvolení
a vymenovaní piati riadni členovia poradného výboru a to: Milan Segeč, Tibor Bélik, Arpád Bujdoš,
Ilona Petrezsélová a Ladislav Zaťko. Zvolení členovia do pozície predsedu poradného výboru zvolil
pána Milana Segeča a ujali sa svojich pozícií vo výbore na funkčné obdobie dvoch rokov.
Poradný výbor následne v roku 2021 zasadal ešte dva krát, dňa 23.07.2021 a dňa 22.10.2021.
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Spolupráca s organizáciami, projekty a granty:
Hlavným obchodným partnerom – odberateľom Obecného podniku Vinica, s.r.o. je Obec Vinica,
nakoľko tá do spoločnosti presunula všetky svoje neadministratívne činnosti. Podnik pre obec
vykonával pravidelnú správu čističky odpadových vôd, kultúrneho domu, knižnice, zabezpečoval
upratovanie budov v majetku obce, údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, údržbu a kosenie
cintorínov, čistenie jarkov a údržbu verejnej zelene. Dodané služby boli obci Vinica fakturované
v mesačných intervaloch (vždy ku koncu mesiaca).
V roku 2021 okrem vyššie uvedených bežných činností podnik pre obec zabezpečoval aj dodanie
služieb v rámci viacerých projektov, ktoré boli dokončené až v roku 2022.
Ďalšími odberateľmi boli aj obyvatelia obce Vinica a miestni podnikatelia. Obyvatelia odoberali
služby starostlivosti o dom a záhradu (kosenie, odstraňovanie náletových drevín, odstraňovanie častí
starých stavieb a podobne). Podnikateľské subjekty si od našej spoločnosti najčastejšie objednávali
kosenie, odstraňovanie náletových drevín, budovanie oplotenia, terénne úpravy a drobné stavebné
práce.
Medzi hlavných dodávateľov môžeme zaradiť miestnu čerpaciu stanicu – DG Petrol, s.r.o., od ktorej
boli odoberané pohonné hmoty do vozidiel a motorových kosačiek a píl, spoločnosť NAGY
ELEKTRO, s.r.o., od ktorej bol odoberaný spotrebný materiál na kosenie a ktorá vykonávala
pravidelný servis kosačiek a ostatnej techniky a Up Slovensko, s.r.o. od ktorej sme odoberali stravné
lístky. Od ďalších obchodných partnerov bol obstarávaný spotrebný materiál do dielne, materiál
potrebný na údržbu strojno-technického vybavenia, telekomunikačné služby, služby BOZP, pracovné
ochranné prostriedky a podobne.
Vzhľadom na charakter poskytovaných služieb sa cenotvorba spoločnosti musela prispôsobiť
vonkajším okolnostiam – najmä zvykom obyvateľov najmenej rozvinutého okresu Veľký Krtíš
obstarávať si práce tohto charakteru na čiernom trhu, za pomoci miestnych dlhodobo nezamestnaných.
Obecný podnik Vinica, s.r.o. – registrovaný sociálny podnik preto svoje služby ponúkal v cenách len
o málo vyšších ako sú ceny práce na čiernom trhu s tým, že svojich potenciálnych zákazníkov
upozorňoval na nevhodnosť a nezákonnosť využívania čiernej práce a na riziká s tým spojené.
Fungovanie spoločnosti by nebolo možné bez spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
SR vo Veľkom Krtíši, s ktorým mal v zmysle §53g, zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch Obecný podnik Vinica, s.r.o. – registrovaný sociálny podnik v roku 2021
uzavreté tri dohody o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku, z ktorých podnik
dostal finančnú podporu v celkovej výške 83 222,00 EUR, čo je 46,05% z celkových mzdových
výdavkov spoločnosti v roku 2021 (180 721,00 EUR).
Obecný podnik Vinica, s.r.o. – registrovaný sociálny podnik sa ani v druhom roku svojej existencie
nezapojil do žiadnej grantovej, alebo dotačnej výzvy, ale má to v pláne v budúcom období.
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Zamestnanci organizácie:

Zamestnanci - FO
Zamestnanci - prepočítané na pracovné úväzky
Dohody o prácach mimo pracovného pomeru
Dobrovoľníci
Aktivačné práce formou dobrovoľníckej
činnosti
Absolventská prax

Stav k
31.12.2020
14
11,1
1
0
0

Stav k
31.12.2021
15
12,9
0
0
0

0

0

poznámka

Priemerná hrubá hodinová mzda vyplácaná zamestnancom Obecného podniku Vinica, s.r.o. bola v
roku 2021 vo výške 5,05€/ hod. Najnižšia hrubá hodinová mzda predstavovala 4,50€/hod, najvyššia
8,13€/hod.
III. Finančná správa
Súvaha (skrátená):
Strana aktív

Bežné účtovné obdobie

Brutto
A. Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehm. majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok
Stavby
Dopravné prostriedky
3. Dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok
1. Zásoby
2. Dlhodobé pohľadávky
3. Krátkodobé pohľadávky
pohľadávky z obch. styku
Daňové pohľadávky a dotácie
4. Finančné účty
Pokladnica
Bankové účty
C. Časové rozlíšenie
MAJETOK SPOLU:
MA
JE

Bezprostr.
predch. účt.
obdobie

Korekcia

Netto

netto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 220

0,00

41 220

22 307

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 228

0,00

29 228

6 018

20 652

0,00

20 652

491

8 576

0,00

8 576

5 527

11 992

0,00

11 992

16 289

97

0,00

97

122

11 895

0,00

11 895

16 167

0,00

0,00

0,00

0,00

41 220

0,00

41 220

22 307
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Strana pasív

Bežné účtové
obdobie

A.
1.

Bezprostredne
predch. úč. obdobie

Vlastné zdroje krytia majetku
6 255
13 218,34
Vlastné imanie a peňažné fondy
6 255
13 218,34
Z toho základné imanie
9 000
9 000,00
2.
Fondy tvorené zo zisku
0
0,00
3.
Nevysporiad.HV minulých rokov
4 218
0,00
4.
Výsl. hosp. za bežné účt.obd.
-6 963
4 218,34
B.
Cudzie zdroje krytia majetku
34 965
9 098,10
0
0,00
1.
Rezervy
2.
Dlhodobé záväzky
2 024
622,93
Záväzky zo sociálneho fondu
2 024
622,93
3.
Krátkodobé záväzky
32 941
8 466,17
Záväzky z obchodného styku
18 927
470,31
Záväzky voči zamestnancom
8 089
4 933,65
Zúčtovanie so SP a ZP
5 262
2 826,91
Daňové záväzky
663
205,30
0
0,00
Záväzky z dôvodu finančných
vzťahov k ŠR
Ostatné záväzky
0
30,00
4.
Bankové úvery (prijaté
0
0,00
krátkodobé
finančné výpomoci)
C.
Časové
rozlíšenie
0
0,00
Výnosy budúcich období
0
0,00
41 220
22 307,44
VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE
SPOLU
Výkaz ziskov a strát (skrátený):
Náklady
Bežné obdobie
Bezprostredne predch.
účtovné obdobie
6 782,29
Spotreba materiálu a energie
51 058
843,56
1 509
Služby (účtová skupina 51)
9 865
73 003,20
1 027
Osobné náklady
180 721
52 606,860
Mzdové náklady
129 417
Náklady na sociálne zabezpečenie
142
43 878
17 72
327,20
Sociálne náklady
7 426
3 069,17
25 134
Ostatné dane a poplatky
224
0,00
3 069,14
Ostatné náklady na hospodár. činnosť
30
0,000
Ostatné náklady na finančnú činnosť
480
697,00
Osobitné náklady
0
366
2540,00
134
Iné ostatné náklady
0
0,000
241 898
80 629,050
NÁKLADY SPOLU
135 332
567
Strana 8 z 11

Obecný podnik Vinica, s.r.o. – registrovaný sociálny podnik
Cesta Slobody 466/44, 991 28 Vinica
IČO: 52 800 032 DIČ: 2121157247 IČ DPH: SK2121157247
e-mail: podnik@vinica.sk, tel: 0940/ 494 494

Výnosy

Bežné obdobie

Čistý obrat
Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja služieb

Bezprostredne predch.
účtovné obdobie

235 415
0
152 193
83 222
0
0
0
0
-480
-6 483
235 415
-6 963
-6 963
91 270

Ostatné výnosy
Prijaté dary
Prijaté príspevky
zPríspevky
verejnýchz zbierok
podielu 2% daní
Dotácie
Výsledok hosp. z finančnej činnosti
Výsledok hosp. z hospodár. činnosti
VÝNOSY SPOLU
Hospodársky výsledok pred zdanením
Hospodársky výsledok po zdanení
Pridaná hodnota

85 543,86
0,00
56 830,85
28 713,01
0,00
10,00
027
0,00
0,00
-697,00
4 915,00
85 543,86
4 218,00
4 218,00
49 205,00

Výsledok hospodárenia:
Obecný podnik Vinica, s.r.o. – registrovaný sociálny podnik v roku 2021 vytvoril stratu vo výške
-6 963,00 EUR. Táto strata bude vykrytá zo zisku predchádzajúcich období vo výške 4 218,00 EUR
a zvyšok 2 745,00 EUR bude vysporiadaných zo zisku budúcich období.

Záväzky:
Záväzok (v €)
Záväzky z obchodného styku

Stav
k 31.12.2020

Poznámka

Stav k
31.12.2021

470,31

18 927

Zamestnanci

4 933,65

8 089

Sociálna poisťovňa a
Zdravotné poisťovne

2 826,91

5 262

Daňový úrad

205,30

663

Záväzky zo SF

622,93

2 024

30,00

0

0,00

0

9 089,10

34 965

Iné záväzky
Pôžičky
SPOLU:
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Pohľadávky:
Pohľadávky

Stav k
1.1.2020

Stav k
31.12.2020

491,50

Poznámka

20 652

Dodávatelia
5 527,28
ÚPSVaR

SPOLU:

6 018,78

8 576 Vyrovnávací príspevok na
mzdy za 11/2021 vyplácané
v 12/2021 a žiadaný v 01/2022
29 228

Majetok organizácie
Obecný podnik Vinica, s.r.o. – registrovaný sociálny podnik k 31.12.2020 nevlastnil dlhodobý
hmotný majetok.
Spoločnosť na svoju činnosť využíva majetok obce Vinica (na základe Zmluvy o prevode
činností a prechode zamestnancov zo dňa 29.05.2020).
Spoločnosť zo svojho príjmu doteraz obstarala nasledovné technické pracovné prostriedky pre
výkon svojej činnosti: jednu ručnú motorovú kosačku (krovinorez) značky STIHL v cene 899,00
EUR, jednu motorovú kosačku kolesovú značky AL-KO v cene 699,00 EUR a jedno elektrické
búracie kladivo (zbíjačku) v cene 219,00 EUR.
Výrok audítora
Obecný podnik Vinica, s.r.o. – registrovaný sociálny podnik za rok 2021 nemá povinnosť
overenia účtovnej závierky audítorom.
Riadenie spoločnosti a komunikácia navonok
V roku 2021 bola spoločnosť riadená konateľom - Ing. Michalom Kušickým na základe pracovnej
zmluvy z pozície riaditeľa podniku.
Riadenia a komunikácie s verejnosťou sa zúčastňoval aj dočasne menovaný poradný výbor
a následne aj riadne zvolený poradný výbor, ktorého členovia boli informovaní o chode a stave
spoločnosti a mali priestor na vyjadrenie svojich postrehov a návrhov. Tento proces sa realizoval
formálne, počas štyroch zasadnutí poradného výboru.
Plán činnosti na nasledujúce účtovné obdobie (rok 2022)
Obecný podnik Vinica, s.r.o. – registrovaný sociálny podnik má v roku 2022 v pláne naďalej
napĺňať svoj hlavný cieľ a merateľný pozitívny sociálny vplyv, ktorým je integrácia
znevýhodnených a zraniteľných osôb na trh práce.
Zároveň má v pláne rozširovať portfólio svojich služieb reagovaním na potreby miestneho trhu –
požiadaviek obyvateľov obce a blízkeho okolia.
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Podľa možností sa bude spoločnosť zapájať do vyhlásených výziev a grantových schém za účelom
obstarania strojno-technického vybavenia a zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov.
V roku 2022 bude spustená prevádzka Zberného dvora, ktorú budú v skúšobnej prevádzke
zastrešovať zamestnanci sociálneho podniku.
Poradný výbor sa bude stretávať v pravidelných trojmesačných intervaloch.

Vo Vinici dňa 27.06.2022

Vypracoval: Ing. Michal Kušický
Konateľ, riaditeľ podniku

Schválil: Ing. Kristián Baksa
Konateľ
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