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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč berie na vedomie: 

 

informáciu starostky obce o začiatku činnosti sociálneho podniku obce Poproč.  

 

 

 

 

 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Predkladám obecnému zastupiteľstvu informácie o vykonaných úkonoch od 

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva súvisiacimi so začiatkom činnosti 

sociálneho podniku obce Služby obce Poproč s. r. o.: 

 

- 01.02.2021 - priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – na 

splnenie všetkých zákonných povinností vyplývajúcich z tejto registrácie je 

stanovená lehota 12 mesiacov odo dňa priznania Štatútu sociálneho podniku 

- 1-2/2021 - komunikácia s odborne spôsobilou osobou pre zápis do Registra 

partnerov verejného sektora (RPVS) a s Ministerstvom spravodlivosti SR vo 

veci povinnosti zápisu spoločnosti Služby obce Poproč s.r.o. do RPVS 

- 1-3/2021 - komunikácia s Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky so sídlom 

v Košiciach o: 

 výške príspevkov na rok 2021 

 poskytovaní investičnej pomoci a metodike jej  poskytovania 

- 2-3/2021 - komunikácia s Alianciou pre sociálnu ekonomiku vo veci problémov 

s poskytovaním vyrovnávacích príspevkov – oneskorené schvaľovanie schémy 

štátnej pomoci 

- 3/2021 - zabezpečenie spracovania účtovnej závierky za rok 2020 

- 3/2021 – komunikácia s ext. partnermi vo veci spracovanie základných 

vnútorných predpisov (účtovníctvo, PaM, GDPR, BOZP, zdravotná služba)  

- 3/2021 - komunikácia so starostami obcí, ktorí majú už založené sociálne 

podniky s cieľom získania informácií o pôsobení soc. podnikov v čase pandémie 

- 3/2021 - nadviazanie kontaktu so sociálnym podnikom JOYELL, s. r. o. vo veci 

možnej spolupráce pri analýze a optimalizácii konkrétnej investičnej 

a neinvestičnej pomoci pre Služby obce Poproč s. r. o. 
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Sociálny podnik Služby obce Poproč s.r.o. bude rozbiehať svoju činnosť postupne 

a tomu bude zodpovedať aj postupné zamestnávanie osôb tak, aby sme využili hlavne 

vyrovnávacie príspevky, ale zároveň splnili podmienky pre poskytnutie investičnej 

a neinvestičnej pomoci. 

 

 

 

Návrh organizačnej štruktúry  prevádzok sociálneho podniku: 

1.TECHNICKÉ PREVÁDZKY - sídlo Oľšavská 24 

zodp. vedúci technických prevádzok 

1.1 Prevádzka Stavba a údržba  

- údržba verejných budov, oprava miestnych komunikácii, stavebné práce, 

úprava verejných priestranstiev,  

- drobné stavebné práce pre fyzické osoby a právnické osoby 

     1.2 Prevádzka Doprava  

- dopravné služby pre ostatné prevádzky  

- dopravné služby verejnosť 

     1.3 Prevádzka Dom a záhrada  

- poskytovanie služieb ako upratovanie v domácnosti, umývanie okien, pranie, 

žehlenie, pomoc s nákupmi, kosenie, orezávanie stromov a kríkov, jarné 

práce v záhrade, či zazimovanie záhrady, 

- pomoc pre  fyzické osoby s osobitným zreteľom na odkázanosť 

     1.4  Prevádzka Stolárska dielňa  

- podporné práce pre ostatné prevádzky  

- opravy a údržby v budovách v majetku obce  

- zákazková výroba  

     1.5  Prevádzka Zváračská dielňa  

- podporné práce pre ostatné prevádzky  

- zákazková výroba  

     1.6  Prevádzka Autoumývarka  

- podporné práce pre ostatné prevádzky  

- zákazková služby 
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2. NETECHNICKÉ PREVÁDZKY –  

zodp. vedúci netechnických prevádzok 

      2.1 Prevádzka Spoločenské akcie a kuchyňa – Kultúrna 1 

- zabezpečovanie  rodinných a spoločenských akcií na kľúč (svadby, krstiny, 

narodeninové oslavy, kary ...) 

- výroba a predaj lokálnych produktov  

- podporné služby pre ostatné prevádzky 

      2.2 Prevádzka Krajčístvo a práčovňa – Oľšavská 24 

-    podporné služby  pre ostatné prevádzky  

- zákazkové šitie a opravy odevov 

- výroba a predaj textilných výrobkov 

- služby práčovne 

      2.3 Prevádzka Športových aktivít – Brezová 20  

-    podporné služby pre Areál športu a hier 

- odborné zabezpečovanie športových a pohybových aktivít  

- organizovanie športových podujatí pre deti, mládež a ostatnú verejnosť 

Manažment podniku: 

1. Vedúci prevádzok 2x  

2. Sekretárka  

3. Ekonómka + PaM + GDPR – externá služba 

4. Ver. obstarávanie – ext. služba 

5. BOZP – ext. služba 

6. Zdravotná služba – ext. služba 

 

 

 

 

 

 




























