Hrabovčan s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Nižný Hrabovec 153, 094 21 Nižný Hrabovec

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019

Dňa 30.06.2020

1. Základné identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno : Hrabovčan s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Nižný Hrabovec 153, 094 21 Nižný Hrabovec
Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel
s.r.o., vložka č. 37961/P
Deň zápisu do OR : 23.3. 2019
IČO : 522 954 78
DIČ DPH : SK2120974823
Výška vkladu: 5000 €

Hrabovčan s.r.o. je kapitálová spoločnosť založená jediným vlastníkom, ktorým je Obec
Nižný Hrabovec. Spoločnosť vznikla zakladateľskou listinou zo dňa 5.3.2019, v zmysle
ustanovení § 105 – 153 Obchodného zákoníka

2. Vedenie spoločnosti

Alena Hovancová – konateľka spoločnosti

3. Majetková účasť

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka, ktorým je
Obec Nižný Hrabovec, vo výške 5 000 €.

4. Štatutárne orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom Spoločnosti. Pôsobnosť valného
zhromaždenia je daná najmä ustanoveniami § 125 a nasl. Obchodného zákonníka a
ďalšími ustanoveniami Obchodného zákonníka, predovšetkým § 113 ods. 5 a 6, § 66 ods.
3, § 131 ods. 3.
Obec Nižný Hrabovec 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.5/2019 zo dňa
17.1.2019 na zriadení obecného sociálneho podniku a uznesením č.18/2019 zo dňa
14.2.2019 vymenovalo za konateľku tejto spoločnosti p. Alenu Hovancovú.
VZ prostredníctvom konateľa hneď po vzniku spoločnosti požiadalo o pridelenie šatútu
Registrovaný integračný sociálny podnik. Tento štatút mu bol pridelený 10.6.2019.
Konateľ
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne
a to podľa ustanovenia § 13 a 133 a nasl. Obchodného zákonníka. Konateľ svojím
podpisom k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis

5. Predmet činností
Hrabovčan s.r.o. má podľa zakladateľskej listiny oprávnenie podnikať v každej oblasti
v rámci voľných živností. Spoločnosť ale vykonáva najmä
-

Maloobchod v rozsahu voľných činností
Sprostredkovanie obchodu a služieb
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Uskutočňovanie drobných stavieb a ich zmien
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, látok, kovu, plastu a betónu
Prípravné práce, demolácie, búracie práce
Zemné práce

6. Komentár k výsledkom činnosti
Spoločnosť Hrabovčan s.r.o. začala reálne svoju činnosť 15.6.2019 , kedy sme prijali do
zamestnania prvých pracovníkov z nevýhodnených skupín, všetko občania našej obce. Začali
sme prvým projektom a to rekonštrukcia obecného chodníka v dĺžke 300 m, ktorú sme ukončili
v septembri 2019. Práce boli vykonané k veľkej spokojnosti občanov aj objednávateľa a to
obce Nižný Hrabovec. Druhým projektom, ktorý sme realizovali bolo zateplenie obecnej
budovy kde sídli náš sociálny podnik a ostatné komerčné služby v našej obci. Projekt bol
realizovaný z enviromentálneho fondu na úsporu energií.
Spoločnosť Hrabovčan s.r.o. dosahovala pozitívny sociálny vplyv, meraním percenta
zamestnaných znevýhodnených osôb, čo tvorilo 77 % z celkového počtu zamestnancov.
Počas celej doby sme týchto zamestnancov prispôsobovali trhu práce čím postupne
nadobúdali pracovné návyky a taktiež sa naučili vykonávať rôzne odbornejšie práce, čím sa
dostávajú do pozície ľahšieho uplatnenia na trhu práce.
Poradný výber sociálneho podniku Hrabovčan s.r.o. tvorí konateľ spoločnosti, technik –
majster a dvaja znevýhodnení občania . Poradný výbor sa zišiel do 31.12. 2019 raz, kde
prerokoval a schválil dohodu medzi spoločnosťou Hrabovčan s.r.o. a Bukózou Holding, čím
sme zabezpečili prácu naším zamestnancom aj počas zimných mesiacov, kedy sa stavebná
činnosť nedala vykonávať.

Na zasadnutí bolo taktiež prerokované aj prepustenie dvoch zamestnancov, ktorí
nerešpektovali pokyny nadriadeného ( jeden prípad) a neprispôsobili sa tempu a spôsobom
trhu práce ( druhý prípad) . Týchto zamestnancov sme nahradili novými.

7 Zhrnutie výsledkov hospodárenia spoločnosti

ukazovateľ

merná jednotka

rok 2019

poznámka

Výnosy spolčnosti
Náklady spoločnosti
Počet zamestnancov

€
€
os

100 422
102 145
9

-

8 Ekonomické ukazovatele

VÝNOSY
Z predaja služieb – stavebná činnosť
Dotácie UPSVaR

73 398 €
27 024 €

100 422 €

SPOLU

Výnosy spoločnosti dosiahli k 31. 12. 2019 výšku 100 422 € . Vyššiu časť výnosov ( 73 % ) ,
tvoria služby stavebnej činnosti.

NÁKLADY
Spotreba materiálu
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Odmeny členom organizácie spoločnosti

32 995 €
11 247 €
36 904 €
14 301 €
2 380 €
4 318 €

102 145 €

SPOLU

Štruktúra majetku spoločnosti
Krátkodobé pohľadávky
Pokladnica
Bankové účty
Obežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Neobežný majetok

3 948 €
768 €
14 255 €
18 971 €
0€
0€
0€

Štruktúra zdrojov spoločnosti
Vlastné imanie
Základné imanie
VH za účtovné obdobie
Záväzky
Do rezervného fondu
Krátkodobé záväzky
Zamestnanci
Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP
Dane

5 000 €
-1 787 €
202 €
6 685 €
5 063 €
3 150 €
658 €

9 Prehľad zamestnancov spoločnosti
Konateľ
Technik
Administratíva a účtovníctvo
Robotníci

1
1
1
6

Počet zamestnancov sa v priebehu roka zvýšil z pôvodných 7 na 9 zamestnancov. Ku koncu
roka bol jeden zamestnanec prepustený, keďže nestíhal pracovnému tempu. Zamestnávame
v radoch robotníkov iba rómskych občanov, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, na ktorých
poberáme príspevok z ÚPSVaR. Ide o občanov z kategórie „zraniteľní“ – dlhodobá
nezamestnanosť bez vzdelania.

10 Predpokladaný vývoj spoločnosti
Sociálny podnik Hrabovčan s.r.o. sa neustále vyvíja a spoločne hľadáme ďalšie možnosti,
ktoré pomôžu vybudovať stabilný podnik, ktorý zabezpečí prácu ľuďom v našej obci. V roku
2020 sme otvorili predajňu záhradníctva a plánujeme ďalšie rozšírenie o čistiareň či
spracovanie štiepky. Hľadáme zdroje, na opravu a rekonštrukciu budovy, kde by sme mohli
tieto aktivity naplno rozbehnúť a etablovať sa na trhu. Už teraz hľadáme odbyt na tieto naše
plánované aktivity. Cieľom je rozšíriť podnik tak, aby zamestnanosť nezasiahl sezónny dopyt.

V Nižnom Hrabovci, dňa 30.06.2020

