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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti

obchodné meno: lnŽiniering MH, s.r'o., r.s.p.

Sídlo spoločnosti: Centrum 2304, o17 01 PovaŽská Bystrica

Registrácia spoločnosti: obchodný register okresného sÚdu Trenčín, oddiel: Sro,

vloŽka číslo 20822lR

Deň zápisu do oR: 16.10.2008

Adresa prevádzkarne zapísanej v Živnostenskom reglstľi: Camping Manínska

tiesňava, PovaŽská Teplá 567, 017 05PovaŽská Bystrica

Spoločnost' vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená Účtovná závierka,

nezmenila adresu prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej

evidencii.

lčo: q+ 406797

Dlč:2O227OO482

Výška vkladu: 6 638,78 €

2. Vedenle spoločnosti

lng. Michal Hrkota _ konatel'spoločnosti

3. Majetková účast'

Základne imanie je vloŽené z peňaŽného vkladu jedineho spoločníka, ktoým je
lng. Michal Hrkota, vo výške 6 638,78 €.

4. Statutárne orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. PÔsobnosť
Valného zhromaŽdenia je najmä ustanoveniami s 125 a násl. obchodného
zákonníka ad'alšími ustanoveniami obchodného zákonníka, predovšetkým $ 113
ods.5 a 6, S 66 ods.3, S 131 ods.3.
lng. Michal Hrkota je spoločník so 'ĺ00 % účasťou na základnom imaní spoločnosti
a svoje práva vykonáva na valnom zhromaŽdení osobne.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konatel', ktoý koná vo všetkých veciach
V mene spoločnosti samostatne. Konatel'vykonáva svoju funkciu bezodkladne.



5. Štatút registrovaného sociátneho podniku

Sociálnemu podniku lnŽiniering MH, s.r'o., r.s.p bol priznaný Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podl'a $ 7 ods. 4 zákona
č. 112ĺ2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o Zmene
a doplnenĺ niektorých zákonov _ štatút registrovaného sociálneho podniku, druh
registrovaného sociálneho podniku: lNTEGRAČNÝ SoClALNY PoDNlK, dňa
14.5.2020.

6. Predmet činnosti spoločnosti

Predmetom podnikania spoločnosti je:
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu

rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich
zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výška 15 m, drobných stavieb
a ich zmien

- Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných
stavieb a zmien týchto stavieb

- vykonávanie činnosti stavebného dozoru
- vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
- sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti obchodu
- sprostredkovatel'ská činnosť v oblasti sluŽieb
- sprostredkovatel'ská činnosť v oblasti výroby
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnutel'ností (realitná

činnosť)
- poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- prípravné práce k realizácii stavby
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interĺérov
- činnosť podnikatel'ských' organizačných a ekonomických poradcov
- prenájom hnutel'ných vecí
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi

(maloobchod) alebo iným prevádzkovatel'om Živnosti (vel'koobchod)
- ubytovacie sluŽby bez poskytovania pohostinských činností
- ubytovacie sluŽby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním

pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy
3, v kempingoch triedy 3 a 4

- výroba jednoduchých úŽitkových výrobkov z dreva
- výroba potravinárskych výrobkov
- výroba nápojov
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným_ výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou

hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojneho vozidla
- reklamné a marketingové sluŽby_ čistiace a upratovacie sluŽby
- poskytovanie sluŽieb v pol'nohospodárstve a záhradníctve



ubytovacie sluŽby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov
a polotovarov ubytovaným hosťom V ubytovacích zariadeniach
s kapacitou do 10 lÔŽok
poskytovanie sluŽieb ýchleho občerstvenia V spojení s predajom
na prĺamu konzumáciu
prevádzkovanie výdajne stravy
poskytovanie obsluŽných sluŽieb pri kultúrnych a iných spoločenských
podujatiach
prenájom nehnutel'ností spojený s poskytovaním iných než základných
sluŽieb spojených s prenájmom
inŽinierska činnost', stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie
elektrických zariaden í
admin istratívne sluŽby
poskytovanie sociálnych sluŽieb
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slÚŽiacich
na regeneráciu a rekondíciu
organizovanie športouých, kultÚrnych a iných spoločenských podujatí

7. Komentár k výsledkom činnosti

Spoločnost' lnŽiniering MH, s'r.o', r.s.p. vykonávala svoju činnost' počas celého
roku 2021 s dodrŽiavaním obmedzení v rámci nariadení RUVZ v SR počas pandémie
vsúvislosti s CoVlD-19 a dosahovala vel'mi pozitívny sociálny vplyv. Meraním
percenta zamestnaných znevýhodnených osôb sa zistilo, Že tvoria viac ako 60 %
z celkového počtu zamestnancov. Počas celej doby sme týchto zamestnancov
prispÔsobovali trhu práce, čím postupne nadobúdali pracovné návyky alebo ich
zdokonal'ovali, taktieŽ sa naučĺli vykonávat' rôzne odbornejšie práce, získavajÚ
skÚsenosti a vedomosti, čím sa dostávajú do pozície l'ahšieho uplatnenia na trhu
práce.
Poradný výbor sociálneho podniku lnŽiniering MH, S.r'o., r.s.p. tvorí znevýhodnený
zamestnanec spoločnostĺ, ktoý je jeho predsedom a dve priamo zainteresované
osoby (obyvatel' obce, v ktorej je umiestnená prevádzka). Poradný výbor vznikol
22.07.2020. Počas obdobia 01.01 '2021do 31 .12'2021 sa zišiel celkovo jedenkrát,
a to z dôvodu pretrvávajúceho núdzového stavu.
RSP vyhlasuje, Že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nenastali
zmeny v zloŽeníjeho orgánov.
RSP vyhlasuje, Že počas obdobia, za ktoré je Účtovná závierka zostavená nemal
vyhlásený konkurz na majetok, nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku. RSP
zároveň vyhlasuje, Že ku dňu zostavenia Účtovnej závierky nie je v reštruktu ralizácii a
nie je v likvidácii.
RSP vyhlasuje, Že v období, zaktoréje zostavená účtovná závierka, nesplynul alebo
sa nezlúčil s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP
zároveň vyhlasuje, že v období, za ktore je zostavená účtovná závierka, sa
nerozdelil.
RSP v obdobĺ, zaktoréje zostavená účtovná závierka nemenil predmety činnosti.



Hlavným ciel'om RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie
spoločensky prospešnej sluŽby v oblasti sluŽby na podporu regionálneho rozvoja
a zamestnanosti.
Činnosť, ktorou spoločnost' dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného
dokumentu spoločnosti je najmä:

- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu,
prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha
nepresahuje 300 m2 a výška'15 m, drobných stavieb a ich zmien,
- inŽinierska činnosť,
- ubytovacie sluŽby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských
činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3
a4.

Spôsob merania pozitĺvneho sociálneho vplyvu v zmysle základneho dokumentu sa
uskutočňuje sledovaním predpísaného percenta zamestnaných znevýhodnených
a zranitel'ných osôb.

RSP nie je povinný mat'v zmysle $14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku
a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom.

Povinnost'auditu u RSP vzniká, ak:
1. príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období,

za ktoré je Účtovná závierka zostavená, presiahne 200'000 € alebo
2' všetky prljmy RSP v Účtovnom období, zaktoréje účtovná závierka

zostavená, presiahnu 500.000 €.

RSP Účtuje v zmysle $14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva,
pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny rok.

RSP vo svojom účtovníctve v zmysle $14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje
činnosť vykonávanÚ ako RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov.

8. Zhrnutie výsledkov spoločnosti

Ukazovatel' Merná iednotka Rok 2021 Poznámka

Výnosy spoločnosti € 473730

Náklady spoločnosti € 460043

Počet zamestnancov € 11



9. Ekonomické ukazovatele

VYNOSY
Z predaia sluŽieb 275 867 €

Z predaia tovaru 76 838 €
ostatné výnosy a výnosy zpreda1a DNM,
DHM, M 121 025 €

SPOLU 473 730 €

NAKL ADY
Náklady na obstaranie tovaru 50 779 €
Spotreba materiálu, energie a ost. neskl

dod. 117 199€
SluŽby 70 425 €
osobné náklady (mzdové N vrátane
poistenia) 191 540 €

Dane a poplatky 859 €

odpĺsy a opravné poloŽky 25 684 €

ostatné náklady na hosp. činnosť 1 303€
Náklady na fin. činnost'(nákladove úroky
a KS)

SPOLU
2254 €

460 043 €

ŠrnUKTÚna MAJETKU sPoLočNosTl
Krátkodobe pohl'adávky 18 971 €

Peniazeaúčtyvbankách 28 2o7 €

Zásoby 5 423€
obežný maietok 52 601 €

Dlhodobý hmotný maietok 385 081 €

Dlhodobý nehmotný maietok 0€
Neobežný maietok 385 081 €

SPOLU MAJETOK 437 682€



ŠrnUKTÚnn zDRoJoV sPoločNosTl
Vlastné imanie 115 562C
Základne imanie 6639€
Kapitálové fondv 73 623 €

Nerozdelený zisk min' účt. období 21 613 €

YH za Účtovné obdobie po zdanení 13687€
Záväzky 322 120 €

Dlhodobé bankové úvery 274 027 €

Krátkodobé závázkv okrem reze^t a úverov 36 546 €

1 0. Prehl'ad zamestnancov spoločnosti

Počet zamestnancov sa V priebehu roka menil a podnik prijímal znevýhodnených
zamestnancov, na ktoých spoločnost' poberá príspevok z UPSVaR. Počet
znevýhodnených osÔb vzmysle príslušných ustanovení zákona k31.12.2021 bol 7
zamestnancov.
RSP v období, za ktoré je zostavená Účtovná závierka nezmenil meratel'ný pozitívny
sociálny vplyv. Pozitívny sociálny vplyv sa povaŽuje za dosiahnutý, ak spoločnosť
zamestnáva príslušné percento zranitel'ných alebo znevýhodnených osÔb v zmysle
prísl ušných ustanoven í zákona.
RSP v období, za ktoré je zostavená Účtovná závierka splnil hlavný ciel', ktoým je
dosahovanie meratel'ného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV).
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 podl'a
druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia).
RSP vyhlasuje, Že v období, zaktoré je zostavená účtovná závierka, vyplácal mzdu
najmenej V sume, ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných
prostriedkov podl'a osobitného predpisu (napr' s 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z' z. v
znenĺ zákona č. 1 12/2018 Z' z.)

Stavebný dozor I

lnŽinierska činnost' 1

Stavebná výroba - robotníci 5

Všeobecná réŽia I

Camping MT 3



1 1 . Pľedpokladaný vývoj spoločnosti

Sociálny podnik lnŽiniering MH, s.r'o., r.s.p. sa neustále vyvíja a hl'adá d'alšie
moŽnosti, ktoré pomôŽu vybudovať stabilný sociálny podnik, ktoý zabezpečí prácu
|'ud'om v našom meste a aj blízkom okolí. Z dôvodu pandémie bola činnosť čiastočne
obmedzená, ale pevne Veríme, Že v priebehu nasledujÚceho obdobia sa opatrenia
uvol'nia a budeme môcť rozvíjat'činnosti Úplne bez obmedzení' Najväčším ciel'om je
rozšírit' a vybudovať podnik tak, aby sme čo najviac umoŽnili pracovat'
znevýhodneným l'ud'om a rozšírili portólio našej pracovnej činnosti pre ich rozvoj
a rast.

Dátu m Vypracovan ia Výročnej správy: 30.06.2022
Vyhotovil: lng. Michal Hrkota

MH, s.r.o.
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