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  Krásnohorská Dlhá Lúka, 03. apríla 2020



Identifikácia spoločnosti:

Názov spoločnosti: BUZGÓ registrovaný sociálny podnik, s.r.o. 
(skrátene BUZGÓ r.s.p., s.r.o.)

Zápis v OR: Okresný súd Košice I., Oddiel: S.r.o.
vložka číslo: 46282/V  zo dňa 07.05.2019

Adresa sídla: Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45

IČO: 52366456

DIČ: 2121002455

tel. kontakt: 00421 903 643648

mail: info@buzgo.sk

Vedenie spoločnosti:

Spoločník a konateľ: Ondrej Baláž

Adresa: Mlynská 151, 049 45  Jovice

1. Štatút registrovaného sociálneho podniku

Sociálnemu podniku BUZGÓ s.r.o., bol priznaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z.z. O sociálnej 
ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného sociálneho podniku:
      INTEGRAĆNÝ PODNIK, dňa 11. júla 2019

2. Hlavná činnosť

Hlavným cieľom sociálneho podniku je v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm.b) zákona č.
112/2018 Z.z. O sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len "zákon č. 112/2018 Z.z.") 
dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti poskytovania služieb. 
Pozitívny sociálny vplyv integračného podniku sa prejavuje podporou zamestnanosti 
prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb.



Cieľom spoločnosti je vytvorenie centra kultúry, vzdelania a oddychu s poskytovaním 
reštauračných služieb s podporou zamestnávania znevýhodnených alebo zraniteľných osôb.

3. Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti sú nasledovné činnosti:

– kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 
iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

– poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 
konzumáciu

– sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
– organizovanie športovývh, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
– prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom
– ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
– prenájom hnuteľných vecí
– poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
– poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
– diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
– prípravné práce k realizácii stavby
– dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
– čistiace a upratovacie služby
– poskytovanie sociálnych služieb
– oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
– poskytovanie služieb osobného charakteru
– uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Činnosti spoločnosti prispievajú k zvýrazneniu a zatraktívneniu pozoruhodností obce a 
regiónu, k rozvoju kultúry, turistiky, reštauračných a gastronomických zvyklostí.Tieto 
aktivity vytvárajú podmienky ekonomického rastu predovšetkým pre miestne obyvateľstvo. 
Spoločnosť vytvorila pracovné miesta pre znevýhodnené osoby ako sú dlhodobo 
nezamestnaní občania a občanom so zdravotným postihnutím.
Tieto vyššie uvedené činnosti prispievajú k zatraktívneniu daného regiónu, vyššej turistickej
návštevnosti a prispievame aj k zniženiu nezamestnanosti v regióne, ktoré je v dnešnej dobe 
hodnotené medzi najvyššie v rámci celého Slovenska.

4. Rozvoj podnikania

V týchto dňoch dokončujeme projektovú dokumentáciu k výstavbe penziónu s kapacitou pre
48 ôsôb. K tejto investícií je vypracovaná sprievodná správa a projekt pre účely stavebného 
povolenia.
Z vlastných zdrojov sme nakúpili kosačku pre zamestnancov,  komplet počítačové 



vybavenie (notebook + software, klávesnicu, speciálnu myš, multifunkčnú tlačiareň) pre 
administratívnu zamestnankyňu (osoba ZŤP).
Z vlastných zdrojov sme vynovili a opravili interiér najstaršieho kultúrneho domu v 
rožňavskom okresu, ktorý sa nachádza v našom BUZGÓ centre. 
V spolupráci so Združením gemerských remeselníkom sme organizovali týždenný tanečný 
tábor pre 80 detí, tvorivé dielne pre základné školy košického samosprávneho kraja, 
gemerský remeselnícky festival a konferenciu remeselníkov, kultúrne podujatie pre 
generálny konzulát Maďarska, gastrovečeru pre prestížnu nemocnicu BETHESDA Budapest
a mnoho ďalších.

5. Rozvoj zamestnanosti

Naša spoločnosť znižuje mieru nezamestnanosti v okrese, zvyšuje životnú úroveň 
obyvateľstva a zapája dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu.

Od priznania štatútu (11.07.2019) do konca roka 2019 sme vytvorili a zamestnali 5 
zamestnancov.

Z toho sú 4 zamestnanci znevýhodnení  čo tvorí 80% z celkové počtu zamestnaných. Zo 
štyroch znevýhodnených pracovníkov je jedna osoba zdravotne ťažko postihnutá a 3 osoby 
boli dlhodobo vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

6. Ročná účtovná závierka 2019

Na základe § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. O účtovníctve, spoločnosť BUZGÓ r.s.p., 
s.r.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

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

7. Prehľad hospodárenia spoločnosti za rok 2019



Stav bankových účtov a pokladne k 31.12.2019

803,82 €
Pokladňa - hotovosť

Náklady podniku v roku 2019 boli celkovo vo výške
z toho:
    - drobný hmotný majetok (inventár)
    - prevádzková réžia 64,22 €
    - suroviny, nápoje
    - spotreba energie a zemného plynu
    - náklady na predaný tovar 927,02 €
    spolu spotrebované nákupy

    - nájomné
    - subdodávky - občerstvenie 356,00 €

79,20 €
    - sanitácia výčapnej techniky 62,50 €

5,45 €
    - ostatné 27,73 €
    služby spolu

    - mzdové náklady
    - sociálne poistenie
    - zdravotné poistenie 695,50 €
    - tvorba sociálneho fondu vo výške 0,6% 63,98 €
   náklady na zamestnancov spolu:

    - ostatné dane a správne poplatky 56,00 €

    - zmluvné pokuty, penále 26,00 €

    - bankové poplatky 24,00 €

Výnosy podniku v roku 2019 boli celkovo vo výške
z toho:
    - tržby za služby
    - tržby za tovar
    spolu tržby

    - servisné poukážky 261,00 €

376,05 €

  Hospodársky výsledok: zisk 437,24 €

Bankový účet Slovenská sporiteľňa, a.s.                                    SK36 0900 0000 0051 584  2768
2 630,78 €

Celkový stav finančných prostriedkov 3 434,60 €

33 971,69 €

2 334,42 €

12 322,65 €
1 042,96 €

16 691,27 €

1 400,00 €

    - štiepkovanie konárov

    - poštovné

1 930,88 €

12 343,89 €
2 140,17 €

15 243,54 €

34 408,93 €

23 183,41 €
1 205,13 €

24 388,54 €

    - finančný príspevok z ÚPSVaR 19/43/054/86 2 826,00 €
    - finančný príspevok z ÚPSVaR 19/43/53G/5 6 557,34 €

    celkový finančný príspevok 9 644,34 €

   - podiel na výťažku z výherných automatov



  
Súvaha k 31.12.2019

Aktíva vo výške

z toho:

Zásoby
Pokladnica
Bankové účty 803,82 €
Odberatelia 556,76 €
Náklady budúcich období 25,01 €
Dotácie z ÚPSVaR

Pasíva vo výške 

z toho:

Dodávatelia 381,16 €
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky voči SP a ZP 791,59 €
Ostatné priame dane 185,33 €
Základné imanie
Výsledok hospodárenia 437,24 €
Záväzky zo sociálneho fondu 63,98 €

Rezervy

9 744,95 €

1 117,05 €
2 630,78 €

4 611,53 €

9 744,95 €

2 885,65 €

5 000,00 €

Pohľadávky a záväzky k 31.12.2019
Pohľadávky – neuhradené v dobe splatnosti vo výške 556,76 €
Záväzky – neuhradené v dobe splatnosti vo výške 4.243,73 €

K 31.12.2019 nebola tvorená rezerva na nevyčerpanú dovolenku.



8. Poradný výbor spoločnosti

Poradný výbor spoločnosti bol vymenovaný a zvolený dňa 23.07.2019 s účinnosťou od 
01.08.2019.
Navrhnutí boli Klárik Tibor znevýhodnený zamestnanec spoločnosti, Juraj Nagy poslanec 
obecného zastupiteľstva a občan obce a pani Ida Šimková občan s trvalým pobytom v obci 
Krásnohorská Dlhá Lúka. Po jednohlasnom hlasovaní, boli vymenovaní a zvolení traja 
členovia poradného výboru:

Klárik Tibor
Juraj Nagy 
Ida Šimková

Poradný výbor zasadal pravidelne každé dva mesiace, informoval o činnosti podniku, zo 
sadadnutí sú vyhotovené zápisnice.

Dátum vypracovania výročnej správy: 03. apríla 2020

Vyhotovil:  Ondrej Baláž


