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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč berie na vedomie: 

 

Informáciu starostky obce o začiatku činnosti sociálneho podniku Služby obce Poproč 

s.r.o., r.s.p.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč schvaľuje: 

 

- prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Oľšavskej orientačné číslo 24, 

súpisné číslo 213, katastrálne územie Poproč, zapísaných na LV č. 1190: 

 

priestory umiestnenie m2 

administratívne Oľšavská 24, 1.NP 78,20 

výrobné Oľšavská 24, areál a 1.NP 205,90 

výrobné Oľšavská 24, areál  187,00 

ostatné (šatňa) Oľšavská 24, prízemie 16,70 

   

 

- prenájom nebytových priestorov v budove na ulici Brezová 20, súpisné číslo 969, katastrálne 

územie Poproč, zapísanej na LV č. 1190 

priestory umiestnenie m2 

ostatné (šatňa) Brezová 20 17,50 

 

 

pre obchodnú spoločnosť Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p. ,  Oľšavská 24, 044 24 Poproč, IČO: 

53 304 870, na účely zabezpečenia prevádzky sociálneho podniku a to na dobu neurčitú. 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč schvaľuje: 

 

výšku nájomného vo výške 0,50 EUR za m2  / na rok pre obchodnú spoločnosť Služby 

obce Poproč s.r.o., r.s.p., Oľšavská 24, 044 24 Poproč, IČO: 53 304 870. Výška 

nájomného je záväzná pre všetky prenajaté priestory.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč schvaľuje: 

 

- prenájom strojového zariadenia na opravy výtlkov na komunikáciách INFRASET vrátane 

príslušenstva v nadobúdacej cene 14 497,01 Eur s DPH pre obchodnú spoločnosť Služby 

obce Poproč s.r.o., r.s.p. ,  Oľšavská 24, 044 24 Poproč, IČO: 53 304 870 na účely 

zabezpečenia poskytovania vyššie spomínaných služieb a to na dobu neurčitú. Výška 

nájomného je vo výške 150,00 EUR na jeden kalendárny rok. 

 



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ 
Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24  Poproč, okres Košice - okolie 

IČO: 00324639, DIČ: 2020746189   

 
 

 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Predkladám obecnému zastupiteľstvu informácie o vykonaných úkonoch 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 zákononných 

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. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 4/2021 – uzatvorenie zmluvy o poskytovaní bezpečnostno-technickej služby a služieb 

technika požiarnej ochrany - Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. 

- 4-5/2021 – spoločné rokovania s poskytovateľom bezpečnostno-technickej služby a služieb 

technika požiarnej ochrany na príprave priestorov jednotlivých prevádzok, definovaní 

štruktúry a pracovných pozícii a príprave potrebných vnútorných smerníc v tejto oblasti  

- 4-5/2021 – komunikácia s ÚPSVaR k príprave žiadostí o poskytnutie kompenzačných 

príspevkov na zamestnávanie znevýhodnených osôb 

- 5/2021 – uzatvorenie zmluvy o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby - 

MEDISON, s.r.o + rokovania k príprave potrebnej dokumentácie 

- 4-5/2021 – rokovania na príprave web stránky obchodnej spoločnosti a loga 

- 4-5/2021 – obstaranie ekonomického softvéru a softvéru na spracovanie miezd a  

- 4-5/2021   -  podanie žiadosti na OR SR na zosúladenie povinnosti  uloženej zákonom NR 

SR č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike: 

„§ 7 Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku 

ods. 7 Registrovaný sociálny podnik je pri svojom obchodnom mene alebo názve povinný uvádzať 

označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“.  
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Vyššie uvedená povinnosť bola splnená zápisom v OR SR po opakovanom námietkovom 

konaní zo strany obchodnej spoločnosti dňa 26.05.2021. Od uvedeného dátumu znie celé 

obchodné meno spoločnosti  nasledovne: Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p. 

- 4-5/2021 – prieskum trhu na nákup strojového vybavenia pre prevádzky sociálneho podniku 

+ rokovanie so Slovenskou sporiteľňou o zabezpečení lízingu  

- 4-5/2021 – pracovné pohovory + sústreďovanie dokumentácie k podaniu žiadosti 

o poskytnutie kompenzačných príspevkov 

 

 

Obchodná spoločnosť Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p., Oľšavská 24, 044 24 Poproč požiadala 

o prenájom vyššie špecifikovaných nebytových priestorov vo vlastníctve obce Poproč. Z dôvodu 

predpokladaného začiatku činnosti v priebehu mesiacov jún – júl/2021 spoločnosť Služby obce 

Poproč s.r.o., r.s.p. požiadala o vyčlenenie ďalších priestorov do nájmu.   

 

V súlade s čl. 17 ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce: 

 

„7) Ustanovenie predchádzajúcich odsekov obce nepoužije pri prenechaní majetku obce do 

nájmu obchodnej spoločnosti, ktorej je obec jediným akcionárom, alebo spoločníkom, ak je nájom 

majetku obce forma investičnej pomoci obce obchodnej spoločnosti a obchodná spoločnosť sa 

preukázateľne uchádza o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, alebo je 

registrovaným sociálnym podnikom. Prenechanie majetku obce do nájmu obchodnej spoločnosti, 

ktorej je obec jediným akcionárom, alebo spoločníkom, ak je nájom majetku obce forma investičnej 

pomoci obce obchodnej spoločnosti a obchodná spoločnosť sa preukázateľne uchádza o priznanie 

štatútu registrovaného sociálneho podniku, alebo je registrovaným sociálnym podnikom  schváli 

obecné zastupiteľstvo obce prijatím uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 

poslancov na základe žiadosti podanej obci štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti.“ 



Finá lny  navrh  loga

(+ čitateľnosť textu v rôznych veľkostiach)


