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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti 

 

Obchodné meno: Losstav, s. r. o. 

Sídlo spoločnosti: Púchovská 19/18, 020 01 Streženice 

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Trenčíne, oddiel 

s. r. o., vložka číslo 17518/R 

Deň zápisu do OR : 01.03.2007 

IČO : 36 737 984 

DIČ DPH: SK 2022330893 

Výška vkladu: 6 638,7837 EUR  /200 000 SK/ 

Losstav, s. r. o. je kapitálová obchodná spoločnosť /založená dvomi vlastníkmi/, ktorá vznikla 
Spoločenskou zmluvou dňa 12.12.2006.  

Od 1.6.2020 sa spoločnosť Losstav, s. r. o. stala integračným sociálnym podnikom, ktorého 
hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním 
prospešnej služby v oblasti : 

- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

 

2. Vedenie spoločnosti 
 
Milan Loduha  - konateľ 
 
Štefan Loduha – konateľ 
 
 
3. Majetková účasť 
 
Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu dvoch spoločníkov: 
 

- Milan Loduha  vo výške 3 319,391888 EUR 
 

- Štefan Loduha   vo výške  3 319,391888 EUR. 
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4. Štatutárne orgány spoločnosti 

 

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného 
zhromaždenia je dané najmä ustanoveniami § 125 a nasl. Obchodného zákonníka a ďalšími 
ustanoveniami Obch. zákonníka, predovšetkým § 113 ods.5 a 6, § 66 ods. 3,§ 131 ods. 3. 

Členmi valného zhromaždenia spoločnosti sú spoločníci spoločnosti. 

Valné zhromaždenie zasadalo v roku 2020 dva krát.  

Prvý krát dňa 28.02.2020, kde sa valné zhromaždenie spoločnosti sa uznieslo Uznesením č. 1 
zo dňa 28.02.2020 na zmene spoločenskej zmluvy, kde boli zapracované všetky požiadavky na 
priznanie štatútu sociálneho podniku, s účinnosťou od 01.03.2020. Štatút Registrovaného 
sociálneho podniku /ďalej len RSP/ bol spoločnosti priznaný od 01.06.2020. 

Druhý krát  dňa 16.07.2020, kde bola schválená riadna individuálna účtovná závierka za rok 
2019 a rozdelenie účtovnej straty na rok 2019. 

 

Konateľ 

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia, ktorí konajú v mene spoločnosti 
väčšinou samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. 
V prípade nákupu a predaja nehnuteľnosti, poskytnutie alebo prevzatie pôžičiek a úverov, 
prevzatie záruky, ručenia alebo iného zaťaženia spoločnosti konajú konatelia spoločne. 

 

Poradný výbor 

Poradný výbor bol na základe interného dokumentu č. 01/2020 schváleného dňa 
28.5.2020 a následne na neho nadväzujúci Volebný poriadok pre voľby členov Poradného 
výboru  zo dňa 6.7.2020 riadne zvolený a to dňa 14.8.2020. 

  Poradný výbor sociálneho podniku tvoria 3 členovia, ktorí sú priamo zamestnancami RSP.  

Poradný výbor sa zišiel do 31.12.2020 dva krát v sídle spoločnosti:  

- dňa 04.09.2020, kde prerokoval kreovanie poradného výboru a informovanie konateľa 
spoločnosti Milana Loduhu o finančnej situácii a predpokladanom vývoji spoločnosti 
do konca roku 2020 v období pandémie koronavírusu, 
 

- dňa 03.12.2020, kde prerokoval odporúčania pre prevenciu a dôsledky šírenia 
koronavírusu a opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok a ochrany zdravia 
zamestnancov RSP. 
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5. Predmet činnosti 

 

Hlavným predmetom podnikania sú pokrývačské a klampiarske práce. Spoločnosť         
na objednávku, alebo priamym predajom zabezpečuje aj služby v rámci maloobchodu a to 
predaj strešných krytín, odkvapového systému, ale aj rôznych strešných doplnkov. Týmito 
činnosťami sleduje svoj hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho 
sociálneho vplyvu. 

Motiváciou pre vytvorenie RSP podniku bolo identifikovať také príležitosti, ktoré umožnia 
spoločnosti založiť a dlhodobo udržať stabilný sociálny podnik a to zachovaním už vytvorených 
pracovných miest pre zamestnancov so zdravotným postihnutím a prípadne v budúcnosti 
vytvoriť nové pracovné miesta pre zdravotne znevýhodnených ľudí.  

V sledovanom období spoločnosť vytvorila jedno nové pracovné miesto v profesii skladník, 
ktoré obsadila znevýhodnenou osobou zo zdravotným postihnutím a to od 1.8.2020. 

RSP ako integračný podnik v sledovanom období od 1.6.2020 do 31.12.2020 splnil svoj hlavný 
cieľ, ktorým je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. 

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb  

  

6 - 12 mesiac 
stav ku koncu mesiaca 

% zamestnaných znevýhodnených 
osôb a/alebo zraniteľných osôb 
z celkového počtu zamestnancov 
v TPP 

merateľný PSV splnený / 
nesplnený 

6 56 splnený 
7 67 splnený 
8 70 splnený 
9 70 splnený 
10 80 splnený 
11 80 splnený 
12 80 splnený 

 

 

6. Ročná účtovná závierka za rok 2020 

 

  RSP Losstav, s. r. o. účtuje v zmysle § 14 odsek 1 zákona o sociálnej ekonomike  
v sústave podvojného účtovníctva, pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny rok. 

RSP nie je povinná mať v zmysle § 14 odsek 3 zákona o sociálnej ekonomike účtovnú závierku 
a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom. 
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Príprava a zostavenie závierkových prác sa skladá z: 

- otvorenie počiatočného súvahového účtu 
- zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok 
- inventarizácia majetku a záväzkov za daný rok 
- uzatvorenie účtovných kníh 
- zostavenie účtovných výkazov. 

Na základe účtovnej závierky spoločnosť zostavila Súvahu, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, 
ktoré tvoria závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania k dani 
z príjmov. 

 

7. Prehľad hospodárenia spoločnosti 

7.1 Stav bankových účtov a pokladne k 31.12.2020 

- bankový účet VÚB, a. s.     22 894,93 € 

- bankový účet ČSOB, a. s              93,00 € 

- hlavná pokladňa                                                                         17 276,52 € 

- registračná pokladňa                                                                      137,33 €    

Celkový stav finančných prostriedkov:                                    40 401,78 € 

7.2 Výnosy a náklady 

Náklady podniku v roku 2020 boli v celkovej výške  510 181,13 € 

z toho: 

- Spotreba materiálu / 501 /     59 599,22 € 
- Spotreba energie / 502 /      1 112,10 € 
- Predaný tovar / 504 /               253 683,40 € 
- Opravy a udržiavanie / 511 /                                           6 011,87 € 
- Služby / 518 /      23 275,75 € 
- Mzdové náklady / 521 /     89 427,05 € 
- Zákonné sociálne poistenie / 524 /    29 782,28 € 
- Zákonné sociálne náklady / 527 /       7 779,00 € 
- Daň motorových vozidiel / 531 /                   1 348,34 € 
- Daň z nehnuteľnosti / 532 /                                                696,72 € 
- Ostatné dane a poplatky / 538 /                                     1 368,52 € 
- Tvorba a zúčt. opravných položiek k pohľ. / 547 /          627,84 € 
- Ostatné náklady na hosp.činnosť / 548 /                  4 551,40 € 
- Odpisy nehmot. a hmot.majetku / 551 /                     26 292,41 € 
- Úroky / 562 /                                           3 565,10 € 
- Ostatné finančné náklady / 568 /       1 060,13 €  
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RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil  obmedzenia v zmysle 
§ 24 odsek 2 zákona o sociálnej ekonomike, t. j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia 
spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom roku nepresiahli: 

1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov  RSP           
a zároveň 

2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR 
za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom  

3) suma najvyššej mzdy neprekročila  5-násobok sumy najnižšej mzdy. 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nepresiahol obvyklú cenu 
na trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná 
v mieste a čase  plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia 
predmetného plnenia). 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, vyplácal  mzdu najmenej           
v sume, ku ktorej sa zaviazal pri  poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa 
osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zák. č. 112/2018 Z. z.) 

Výnosy podniku v roku 2020 boli v celkovej výške  499 553,65 € 

z toho: Vlastné zdroje: 

- Tržby z predaja služieb / 602 /                           140 231,13 € 
- Tržby za tovar / 604 /                304 420,14 € 
- Tržby z predaja DNM a DHM / 641 /                                  566,33 € 
- Ostatné výnosy z hosp. činnosti / 648 /                          4 340,15 € 

Spolu:                   449 557,75 € 
 
Dotácie : vyrovnávacie príspevky z ÚPSVaR Považská Bystrica 

- Ostatné výnosy z hosp. činnosti /648/ 
• Ost.prev.výnosy – Chránené pracovisko        3 002,28 € 
• Ost.prev.výnosy – Reg. sociál. podnik          46 993,62 € 

Spolu:         49 995,90 € 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka  nevyužil servisné poukážky. 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil zníženú sadzbu 
DPH (10%). 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka  nevyužil výhody pri 
verejnom obstarávaní. 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejné prostriedky 
(ak nešlo  o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na 
tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme 
dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného 
príspevku. 
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7.3 Súvaha 

Aktíva vo výške                                                                           430 109,77 € 

z toho: 

- Dlhodobý hmotný majetok                                         169 151,94 € 
- Zásoby                                                                             136 853,63 € 
- Dlhodobé pohľadávky                    1 689,12 € 
- Krátkodobé pohľadávky                                                 81 222,62 € 
- Finančný majetok       41 192,46 € 

RSP nezískal majetok z dotácie, nenávratnej časti podmienečne vratného príspevku ani z inej 
podpory alebo verejných prostriedkov.  

Pasíva vo výške                                                                         430 109,77 € 

z toho: 

- Základné imanie                                                                  6 638,78 € 
- Kapitálové fondy      258 000,00 € 
- Fondy zo zisku              663,88 € 
- Neuhradená strata minulých rokov                            -  77 232,61 € 
- Výsledok hospodárenia                                                 - 10 627,48 € 
- Dlhodobé záväzky                                                                  241,82 € 
- Dlhodobé bankové úvery                                                81 969,30 € 
- Krátkodobé záväzky                                                       140 894,38 € 
- Krátkodobé rezervy                                                            6 299,32 € 
- Bežné bankové úvery                                                       18 232,38 €  
- Krátkodobé finančné výpomoci                                       5 030,00  €  

RSP sa z zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod 1 zákona o sociálnej ekonomike a v zmysle 
základného dokumentu zaviazal, že ak vo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % 
zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného 
pozitívneho sociálneho vplyvu. 

RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa 
zaviazal na dosiahnutie hlavného cieľa.   

7.4 Pohľadávky a záväzky  

Pohľadávky z obchodného styku vo výške                                      60 346,29 € 

- v lehote splatnosti                                                              23 448,42 € 
- po lehote splatnosti                                                           57 997,87 € 

Záväzky z obchodného styku vo výške                                                  975,20 € 

- v lehote splatnosti                                                                    976,65 € 
- po lehote splatnosti  - dobropis                                               - 1,45 € 
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RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka,  nemal nedoplatky 
poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, 
povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový 
úrad alebo colný úrad. 

7.5 Rezervy  

K 31.12.2020 bola vytvorená rezerva na:  

- nevyčerpanú dovolenku vo výške 4 707,39 €  
- zákonné odvody za dovolenky vo výške 1 591,93 € 

 

8. Prehľad zamestnancov spoločnosti k 31.12.2020  

 

konatelia 2 
administratíva a účtovníctvo 2 

skladník 1 
robotníci 4 

 

 

9. Predpokladaný vývoj spoločnosti 

 

Registrovaný sociálny podnik Losstav, s. r. o. sa neustále vyvíja a hľadá ďalšie možnosti, 
ktoré by viedli k vybudovaniu podniku, ktorý zabezpečí stabilnú prácu aj znevýhodneným 
osobám. V budúcnosti by sme chceli naďalej rozširovať partnerské vzťahy, zlepšovať 
a zvyšovať odberateľské vzťahy, rozširovať existujúcu výrobu a predaj, aj výstavbu nových 
bytových domov. 

 

Vypracoval: Ing. Katarína Šulíková 

V Streženiciach dňa 18.06.2021 

 

Prílohy 

Účtovná závierka, 

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020, 

Poznámky  

/ všetko zverejnené na www.registeruz.sk/ 


