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1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI 

 

Obchodná spoločnosť Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. bola založená mestom Martin, 

IČO 316792, so sídlom mestského úradu na adrese Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 

Martin, ako jediným spoločníkom, zakladateľskou listinou dňa 7. 1. 2021 v súlade 

s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Martin č. 244/20 zo dňa 26. 11. 2020. Do 

obchodného registra Okresného súdu v Žiline bola spoločnosť zapísaná dňa 25. 2. 2021. Bolo 

jej pridelené identifikačné číslo 53 584 244. Aktuálne sídlo spoločnosti je na adrese Námestie 

S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin. V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta 

Martin č. 244/20 sa prvým konateľom spoločnosti stal primátor mesta Martin Ján Danko a 

prvými členmi dozornej rady spoločnosti sa stali poslanci mestského zastupiteľstva Tatiana 

Červeňová, Ľubomír Vaňko a Tomáš Zanovit. Dňa 17.6.2021 primátor mesta vykonávajúci 

pôsobnosť valného zhromaždenia, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Martin 

č. 80/21 zo dňa 27. 5. 2021, vymenoval v súlade s výsledkami výberového konania dňom 18. 

6. 2021 Ing. Miloša Mikulu za nového konateľa spoločnosti, ktorý túto funkcii vykonáva 

dodnes.  

 

Spoločnosť Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. bola zapísaná do obchodného registra 

Okresného súdu v Žiline (oddiel Sro, vložka číslo 76619/L) s počiatočným základným 

imaním vo výške 5 000 €, ktoré bolo tvorené peňažným vkladom zakladateľa do spoločnosti. 

Rozhodnutím jediného spoločníka a zakladateľa konajúceho prostredníctvom primátora mesta 

zo dňa 7. 9. 2021,bolo základné imanie spoločnosti zvýšené na sumu 95 000 € a do jej výšky 

doplnené peňažným vkladom zakladateľa do spoločnosti. Peňažný vklad do základného 

imania je splatený v jeho plnej výške zapísanej v obchodnom registri.  

 

Predmetom podnikania zapísaným v obchodnom registri je: 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, 

- výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov 

alebo súčasti z dreva do finálnych produktov a ich údržba, 

- výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry 

a cementu, 

- výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, 
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- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, 

- čistiace a upratovacie služby, 

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 

- prípravné práce k realizácii stavby, 

- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 

- skladovanie, 

- baliace činnosti, manipulácia s tovarom, 

- poskytovanie služieb osobného charakteru, 

- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 

t vrátane prípojného vozidla, 

- kuriérske služby, 

- sťahovacie služby, 

- administratívne služby, 

- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 

- poskytovanie poradenských služieb v rozsahu voľných živností, 

- organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, mládež a seniorov. 

 

Dňa 22. 10. 2021 jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia schválil 

rozšírenie rozsahu predmetu podnikania spoločnosti o nasledovné činnosti: 

- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – 

elektrických, 

- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických 

zariadení elektrických. 

 

Spoločnosť nie je v likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizačnom konaní. Aktuálny výpis 

z obchodného registra je dostupný tu: Výpis z obchodného registra SR (orsr.sk) 

 

2. POSTAVENIE SOCIÁLNEHO PODNIKU 

 

Mesto Martin ako zakladateľ spoločnosti už pri samotnom procese jej založenia, tak ako sa 

uvádza v uznesení mestského zastupiteľstva č. 244/2020 zo dňa 26. 11. 2020, sledoval spôsob 

jeho činnosti v režime sociálneho podniku v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 

112/2018 Z. z., pričom základné podmienky a predpoklady pre získania štatútu integračného 

podniku boli definované už v zakladateľskej listine schválenej dňa 7. 1. 2021. Na základe 
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žiadosti a po splnení formálnych a zákonných požiadaviek získala spoločnosť osvedčenie 

o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku, ktoré bolo vydané Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod číslom 375/2021_RSP dňa 3. mája 2021. 

Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. je z pohľadu druhového označenia sociálneho podniku 

integračným podnikom. 

 

Skutočnosti o právnom postavení obchodnej spoločnosti ako registrovaného sociálneho 

podniku sú v zmysle zákona zapísané aj v obchodnom registri. Registrový súd zapísal dňa 2. 

7. 2021 do obchodného registra pre spoločnosť Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. v časti 

„ďalšie právne skutočnosti“ nasledovný údaj: Obchodnej spoločnosti bol Osvedčením 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 375/2021_RSP zo dňa 

03.05.2021 priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku. Registrovaný sociálny podnik 

je pri svojom obchodnom mene alebo názve povinný uvádzať označenie „registrovaný 

sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“ 
 

 Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku je dostupné tu: osvedcenie-

SPMM-scaled.jpeg (1796×2560) (rspmartin.sk) 
 

3. ZHODNOTENIE DOSAHOVANIA POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU 

 

Spoločnosť Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. je verejnoprospešný integračný 

podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho 

vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti regionálneho rozvoja a 

zamestnanosti. Spoločnosť Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. sa s ohľadom na článok 

V. zakladateľskej listiny v súlade s príslušnými ustanovenia zákona NR SR č. 112/2018 

Z. z. venuje najmä opravám a udržiavaniu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Martin, opravám a udržiavaniu nebytových priestorov, či iného majetku 

vo vlastníctve mesta Martin, pripadne iným činnostiam, ktoré nie sú predmetom platných 

a účinných zmlúv uzatvorených medzi mestom Martin a tretími osobami. Týmito 

činnosťami spoločnosť sleduje svoj hlavný ciel', ktorým je dosahovanie merateľného 

pozitívneho sociálneho vplyvu. V budúcnosti môže subjekt vykonávať aj iné činnosti v 

súlade s predmetom činnosti spoločnosti uvedenom v článku V. tejto zakladateľskej 

listiny, ktorými bude dosahovať merateľný pozitívny sociálny vplyv. Spoločnosť 

prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky 
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prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním  zraniteľných  osôb  a  

znevýhodnených  osôb aj tým, že si  osvoja pracovné návyky a získajú nove zručnosti 

a skúsenosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské 

začlenenie berúc do úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a 

samostatnosti, sebadôvery  či schopnosti pôsobiť v prostredí pracovného kolektívu. 

Dôjde k odstráneniu  spoločenského vylúčenia  týchto osôb a  k ich  začleneniu z 

okraja spoločnosti do reálneho ekonomického i sociálneho života. 

 

V zmysle zákona NR SR č. 112/2018 Z. z. pozitívny sociálny vplyv sa považuje za 

dosiahnutý, ak spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo 

znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. Podľa § 12 

ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. sa pozitívny sociálny vplyv meria percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, pričom pozitívny sociálny vplyv sa považuje za 

dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva z celkového počtu zamestnancov najmenej 30 

% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v 

rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. 

 

V roku 2021 splnila spoločnosť zákonné kritéria stanovené ako podmienky pre podiel 

zamestnávania znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov nad limit 30 %. 

Prehľad o počtoch zamestnancov podľa jednotlivých mesiacov je zobrazený v nasledovnej 

tabuľke: 

 

mesiac (2021) II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

celkový počet  
zamestnancov 0 0 0 0 0 0 20 20 19 17 18 

znevýhodnení  
zamestnanci 0 0 0 0 0 0 13 13 12 11 12 

znevýhodnení/ 
celkový počet             65% 65% 63% 65% 67% 

 

4. ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

 

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, konateľ a dozorná rada. Mesto Martin ako 

jediný spoločník vykonáva prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu – primátora mesta 

pôsobnosť valného zhromaždenia. V roku 2021 vydal primátor mesta Martin pri výkone 

valného zhromaždenia dve rozhodnutia. Rozhodnutím zo dňa 17. 6. 2021 odvolal z funkcie 
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konateľa Sociálneho podniku mesta Martin, s. r. o. primátora mesta Martin ako prvého 

konateľa a zároveň dňom 18. 6. 2021 vymenoval do funkcie nového konateľa Ing. Miloša 

Mikulu v súlade s výsledkami výberového konania na obsadenie funkcie konateľa potvrdené 

uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Martin č. 80/21 zo dňa 27. 5. 2021. Nový konateľ 

bol zároveň poverený vykonaním všetkých úkonov na zabezpečenie výkonu rozhodnutia 

jediného spoločníka, spočívajúce v zápise aktuálnych zmien do obchodného registra.  

 

Ďalšie rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia 

bolo prijaté dňa 7. 9. 2021, ktorý bolo navýšené základné imanie spoločnosti Sociálny podnik 

mesta Martin, s. r. o. o sumu 90 000 € na aktuálnu výšku 95 000 €, ktoré je tvorené peňažným 

vkladom zakladateľa do spoločnosti. Konateľovi bolo súčasne uložené vykonať realizáciu 

predmetného rozhodnutia, spísať úplné znenie zakladateľskej listiny v znení jej zmien a 

doplnkov a zabezpečiť zápis zmien zapisovaných skutočností do obchodného registra.  

     

Spoločnosť Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. má v zmysle zakladateľskej listiny zriadenú 

dozornú radu ako kontrolný a dozorný orgán vymenovaný valným zhromaždením.  Dozorná 

rada ma 3 členov. Prvými členmi dozornej rady sú: Tatiana Červeňová – predseda dozornej 

rady, Ľubomír Vaňko a Tomáš Zanovit. Funkčne obdobie členov dozornej rady je päť rokov. 

V roku 2021 sa zasadnutie dozornej rady nekonalo. 

 

V zmysle § 6 ods. 1 písm. b) v spojení s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 112/2018 Z. z. má 

spoločnosť zriadený poradný výbor, ktorý nie je orgánom spoločnosti. Poradný výbor tvoria 

minimálne traja členovia. Členom poradného výboru môže byť len zainteresovaná osoba. 

Väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť priamo zainteresovane osoby. Najmenej 

jeden z členov poradného výboru musí byť zamestnancom spoločnosti, ktorý je 

znevýhodnenou alebo zraniteľnou osobou. Poradný výbor  sa zúčastňuje  na fungovaní 

spoločnosti, na dosahovaní jej pozitívneho sociálneho vplyvu a na hodnotení dosahovania 

pozitívneho sociálneho vplyvu prerokovaním, právom na informácie a  kontrolnou 

činnosťou. Spôsob voľby alebo vymenovania a spôsob odvolania člena poradného 

výboru, ako aj  riadneho fungovania poradného výboru upravil konateľ spoločnosti 

vydaním Internej smernice č. 1/2021 zo dňa 1. 12. 2021. V roku 2021 sa zasadnutie 

poradného výboru nekonalo.  
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5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH 

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch sa poskytuje v nasledovnej tabuľke: 

VÝNOSY 2021 

     
DRUH   SUMA 

      
Tržby z predaja služieb         236 639,43 €  
Tržby z predaja materiálu                       -   €  
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti           43 111,84 €  
     

NÁKLADY 2021 

    
DRUH   SUMA 

      
Spotreba materiálu           72 981,11 €  
Spotreba energie                       -   €  
Služby           38 236,81 €  
Osobné náklady         119 587,79 €  
Dane a poplatky                235,32 €  
Ostatné náklady na hosp. činnosť (poistenie majetku)              930,63 €  
Odpisy dlhodobého  hmotného majetku                265,17 €  
Úroky (debetné)                       -   €  
Ostatné finančné náklady (bankové poplatky)                104,95 €  

 

6. PREHĽAD PRÍJMOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV 

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov sa uvádza v nasledovnej tabuľke: 

ZDROJ PRÍJMY 2021 PRÍJMY 2020 

     
Základné imanie            95 000,00 €                      -   €  
Kapitálový fond              2 100,00 €                      -   €  
Tržby z predaja služieb          236 639,43 €                      -   €  
Tržby z predaja materiálu                        -   €                      -   €  
Tržby za vlastné výrobky                        -   €                      -   €  
Príspevky - dotácia "Prvá pomoc"                        -   €                      -   €  
Kompenzačné (vyrovnávacie) príspevky             43 104,52 €                      -   €  



8 
 

7. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV  

Stav a pohyb majetku a záväzkov sa uvádza v nasledovnej tabuľke: 

   Stav k 25.02.2021   Prírastky  Úbytky Stav k 31.12.2021 

          

MAJETOK        
Dlhodobý hmotný majetok  (NETTO hodnota)                        -   €          24 383,00 €            265,17 €            24 117,83 €  
Stav zásob na sklade                        -   €                      -   €                   -   €                         -   €  
Ceniny                        -   €                      -   €                   -   €                         -   €  
Pokladnica                        -   €          12 736,16 €         3 514,77 €              9 221,39 €  
Bankové účty                        -   €        539 947,38 €     444 489,49 €            95 457,89 €  
Krátkodobé pohľadávky                        -   €        518 919,76 €     468 691,78 €            50 227,98 €  
Dlhodobé pohľadávky                        -   €                      -   €                   -   €                         -   €  
      

 
  

MAJETOK spolu:                        -   €     1 095 986,30 €     916 961,21 €          179 025,09 €  
          
ZÁVÄZKY         
Dlhodobé                        -   €               387,08 €                   -   €                 387,08 €  
Krátkodobé                        -   €        519 083,80 €     484 955,28 €            34 128,52 €  
Dlhodobé bankové úvery                        -   €                      -   €                   -   €                         -   €  
Bežné bankové úvery                        -   €                      -   €                   -   €                         -   €  
     

 
  

ZÁVÄZKY spolu:         519 470,88 €     484 955,28 €            34 515,60 €  
 



9 
 

 8. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE JEJ ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV 
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Spoločnosť dosiahla v úvodnom roku jeho ekonomickej činnosti kladný hospodársky 

výsledok, ktorý je vo výške 47 109 € pred zdanením. Celkové výnosy z hospodárskej činnosti 

predstavovali sumu 279 751 € pri celkových nákladoch na úrovni 232 237 €. Pri spoločnosti 

je evidentné, že z ohľadom na výsledky hospodárenia a to napriek skutočnosti, že fakticky 

začala ekonomicky fungovať až v mesiaci august náborom pracovných síl, má jej založenie 

významné opodstatnenie a spoločenský význam a to napriek plošnému nárastu hladiny cien 

tovarov a služieb.      

 

V roku svojho vzniku spoločnosť vykonávala predovšetkým práce a služby pre mesto Martin 

a pre subjekty v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Prehľad hlavných ekonomických zákaziek 

je uvedený v tabuľke na nasledujúcej strane. 
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názov zákazky objednávateľ  cena bez DPH dátum uzatvorenia zmluvy termín plnenia pozn. 
Dodávka a montáž okien PVC  mesto Martin 56 772 € 22.9.2021 do 15.11.2021 ZoD 

na objekte ul. Robotnícka č. 4729 Martin 1/NP/2021 

Rekonštrukcia oplotenia ZUŠ Základná umelecká 43 555 € 9.12.2021 do 30.3.2022 ZoD 
škola Martin 

Elektroinštalačné práce 
mesto Martin 108 343 € 23.12.2021 

od 1.1.2022 ZoD 
na údržbe, opravách verejného osvetlenia do 31.12.2022 3/R/2021 

mesta Martin     
Dodávka a montáž komponentov mesto Martin 65 250 € 29.10.2021 do 20.12.2021 ZoD 

objekt na ul. Robotnícka č. 4729 Martin 2/NP/2021 
oprava a rekonštrukcia oplotenia   

mesto Martin 10 063 € 29.9.2021 5.11.2021 
objednávka 

areálu Zariadenia núdzového bývania 20210544 

 Slniečko, Ul. Záturčianska č. 4, Martin 
Oprava WC priestorov pre  dievčatá 

prízemie 
ZŠ a MŠ 19 135,79 € 4.8.2021 30.9.2021 ZoD 

Podhájska Martin 2/2021 

Stavebné práce Televízne štúdio Martin TV Turiec 1 451 € 20.10.2021 31.10.2021 objednávka 
12100034 

Oprava strešného odvodňovacieho  mesto Martin 7 964 € 10.12.2021 31.12.2021 objednávka 
systému  pre zariadenie Útulok 20210740 

Prehliadka a údržba bleskozvodu mesto Martin 5 619 € 9.12.2021 31.12.2021 objednávka 
a elektroinštalácie zariadenia Nocľaháreň 20210743 

Oprava a obnova umyvárne a spŕch  mesto Martin 10 040 € 8.12.2021 31.12.2021 objednávka 
spoločného zariadenia v časti pre ženy 20210735 

Rekonštrukcia WC Tomčany mesto Martin 1 594 € 9.12.2021 31.12.2021 objednávka 
Interiérové stavebné a rekonštrukčné MŠ Jána Šimka 4 100 € 17.8.2021 31.8.2021 ZoD 

práce na objekte MŠ 1/2021 
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9. ZÁVER 

 
Táto výročná správa je vypracovaná v zmysle § 15 zákona NR SR č. 112/2018 Z. z. o 

sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch podľa ktorého registrovaný sociálny podnik 

vypracuje výročnú správu za kalendárny rok v termíne určenom štatutárnym orgánom alebo 

základným dokumentom, najneskôr však do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. 

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku obsahuje najmä zhodnotenie dosahovania 

pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný sociálny podnik uvedený vo svojom 

základnom dokumente, a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku, účtovnú 

závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, prehľad o peňažných príjmoch 

a výdavkoch, prehľad príjmov v členení podľa zdrojov, stav a pohyb majetku a záväzkov, 

zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu 

kalendárneho roka.  Registrovaný sociálny podnik predkladá výročnú správu do 15. júla 

nasledujúceho kalendárneho roka ministerstvu práce, ktoré ju zverejňuje na svojom webovom 

sídle. Registrovaný sociálny podnik je povinný zverejniť výročnú správu na svojom webovom 

sídle, ak ho má zriadené. 

 

Martin, dňa 30. júna 2022. 

 

 

                                                                                               ------------------------------------ 

                                                                                                 Ing. Miloš Mikula, konateľ  

 

 
 
 

 

 

 


