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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č.__/2022 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie  
 

Informatívnu správu o činnosti obchodnej spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o., 
registrovaný sociálny podnik k 30.6.2022. 

 
 
 
 
 

  



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 25.10.2021 uznesením č. 236/2021 schválilo založenie 
obchodnej spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o. s predpokladom získania štatútu 
registrovaného sociálneho podniku. Obchodná spoločnosť vznikla dňa 4.12.2021 zápisom 
v Obchodnom registri OS Žilina. Spoločnosť začala vykonávať svoju činnosť v roku 2022. 
Nakoľko ide o novozaloženú spoločnosť, súčasťou tejto správy o činnosti je aj výsledok 
hospodárenia za rok 2021, prehľad činnosti za 1. polrok 2022 a návrhy na rozšírenie oblastí 
pôsobenia v nasledujúcom období. 
Materiál bol prerokovaný na 7. zasadnutí Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, na ktorom 
bolo prijaté uznesenie č. 61/2022:  
Komisia sociálna, zdravotná a bytová  
I. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a zobrať 
na vedomie:  
1. Informatívnu správu o činnosti obchodnej spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o., 
registrovaný sociálny podnik k 30.6.2022.  
 
 
 
 
 
  



MATERIÁL 
 
Obchodná spoločnosť Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“) v roku 
2021 nevykonávala činnosť. 
 
Hospodárenie spoločnosti od 4.12.2021 do 31.12.2021: 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení:  -257,80 
Účtovná závierka je zverejnená tu: https://registeruz.sk/cruz-
public/domain/accountingentity/show/2034100. 
 
Spoločnosť získala štatút registrovaného sociálneho podniku dňa 9.2.2022 vydaním osvedčenia 
č. 569/2022_RSP. Od 1.3.2022 začala spoločnosť vykonávať činnosť poskytovaním služieb 
obchodnej spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. (ďalej len „SŠZ“). 
 
Činnosť spoločnosti v roku 2022 (do 30.6.2022): 
 
1.1.2022  - vznik funkcie konateľa 
5.1.2022  - uzavretie zmluvy o výkone funkcie konateľa (pozn.: neskoršie podpísanie zmluvy 

ako vznik funkcie bolo spôsobené potrebou vykonania registrácie spoločnosti v 
Sociálnej poisťovni) 

1Q/2022  - zápis/registrácia/získanie osvedčení spoločnosti v relevantných štátnych a 
verejných inštitúciách (finančná správa, zdravotné poisťovne, register sociálnych 
podnikov ... ) 

 - uzatváranie obchodných zmlúv zabezpečujúcich chod spoločnosti (vedenie 
účtovníctva, internetové služby ... ) 

 - činnosti smerujúce k začatiu vykonávania hospodárskej činnosti (rokovania s 
potencionálnymi zamestnancami, s vedením SŠZ ... ) 

1.3.2022  - nástup 2 zamestnancov (pôvodne zamestnaných v SŠZ), poskytujú služby pre SŠZ 
2Q/2022 - činnosti vedúce k čerpaniu dotácií z ÚPSVaR (uzatvorenie dohody, žiadosti o 

platbu ... ) 
 - uzatváranie ďalších obchodných zmlúv (stravovanie zamestnancov, nájom 

priestorov, poskytovanie služieb ... ) 
 - rokovania so zamestnancami mesta a s vedením niektorých mestských spoločností 

o možnostiach obchodnej spolupráce 
16.5.2022 - nástup 1 zamestnanca (pôvodne zamestnaného v SŠZ), poskytuje služby pre SŠZ 
1.6.2022 - nástup 2 zamestnancov na čiastočný úväzok 0,625 (vedených v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie), poskytujú služby pre SŠZ a ŽILBYT, s.r.o. 
15.6.2022 - rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia 

(schválenie účtovnej závierky a rozšírenie predmetu podnikania) 
 
V období od 1.3.2022 do 30.6.2022 spoločnosť poskytovala svoje služby výlučne pre SŠZ (od 
1.3.2022 do 15.5.2022 spoločnosť zamestnávala 2 osoby, od 16.5.2022 do 31.5.2022 3 osoby 
a os 1.6.2022 do 30.6.2022 5 osôb) 
Evidenčný počet zamestnancov k 30.6.2022 bol 4,25 (3 zamestnanci na plný úväzok a 2 
zamestnanci na 0,625 úväzok. Spoločnosť spĺňa podmienku percentuálneho zastúpenia 
zraniteľných osôb a znevýhodnených osôb v pomere k všetkým zamestnancom. Konateľ 
spoločnosti nie je jej zamestnancom; svoju činnosť vykonáva na základe obchodnoprávneho 
vzťahu. 
 
Plán činnosti spoločnosti v roku 2022 (od 1.7.2022) 



1. postupne ďalej napĺňať podnikateľský plán vypracovaný pri založení spoločnosti s 
cieľom dosiahnuť do konca roka vyrovnané hospodárenie 

• pre dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia je potrebné mať zamestnaných min. 
8 zamestnancov, ktorí majú nárok na kompenzačné príspevky a súčasne mať 
stabilných odberateľov služieb, ktoré vykonávajú títo zamestnanci  

• v 3Q predpokladáme, že budú prijatí noví zamestnanci (predpoklad ešte troch 
zamestnancov na plný úväzok), ktorí sú momentálne zamestnancami SŠZ a 
súčasne počítame so zvýšením čiastočných pracovných úväzkov (súčasní 2 
zamestnanci spoločnosti na čiastočný úväzok) na plný úväzok 

2. rozšíriť obchodnú spoluprácu o ďalšie spoločnosti v zriaďovateľskej a zakladateľskej 
spoločnosti mesta  

3. vypracovať podnikateľský plán na obdobie 2023 – 2026 (prepracovaním a aktualizáciou 
podnikateľského plánu vypracovaného pri založení spoločnosti) 

4. v spolupráci s mestským úradom vykonať prieskum záujmu o poskytovanie 
upratovacích služieb domácností (predovšetkým odkázaných osôb, ktoré sú 
prijímateľmi opatrovateľskej služby zo strany mesta; súčasťou bude analýza možností 
využívania servisných poukážok so zreteľom na limity schémy de minimis) 

5. v 4Q zabezpečiť uzatvorenie nových obchodných zmlúv na poskytovanie služieb v roku 
2023 (súčasné obchodné zmluvy sú uzatvárané do konca kalendárneho roka, nakoľko 
cena služieb sa odvíja od výšky mzdových nákladov, ktoré od budúceho roka 
výraznejšie stúpnu). 

 
Náčrt podnikateľského plánu spoločnosti na obdobie 2023 – 2026  
 
Hlavný cieľ:  dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním 
spoločensky prospešnej služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 
Hlavná ekonomická činnosť: generálne čistenie budov 
Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky 
prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním zraniteľných osôb a 
znevýhodnených osôb (minimálny podiel zraniteľných alebo znevýhodnených zamestnancov 
integračného podniku je v zmysle platných právnych predpisov 30 % z celkového počtu 
zamestnancov). 
Spoločnosť plánuje aj naďalej zamestnávať predovšetkým zdravotne znevýhodnené osoby, 
avšak zámerom súčasného vedenia spoločnosti je vytvoriť pracovné pozície aj pre zraniteľné 
osoby, ktorých umiestnenie na trhu práce je z rôznych dôvodov sťažené. 
 
V strednodobom horizonte chce spoločnosť postupne rozvinúť činnosť v štyroch nosných 
oblastiach: čistota a upratovanie, starostlivosť o zeleň, výroba a predaj a administratíva, čím sa 
dosiahne určitá diverzifikácia a pridaná hodnota spoločnosti. 
 
Oblasť čistota a upratovanie 

• poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb pre Mestský úrad v Žiline a organizácie 
v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta (začiatok realizácie: 3Q/2023 (po 
vypracovaní analýzy zahŕňajúcej materiálne, personálne a finančné možnosti) 

• upratovanie domácností (začiatok realizácie: 4Q/2022 – 1Q/2023 (po uskutočnení 
prieskumu záujmu plánovanom v tomto roku v spolupráci s Odborom sociálnym a 
bytovým MsÚ)  

• upratovanie spoločných priestorov bytových domov (začiatok realizácie: 2Q/2023 (po 
vypracovaní analýzy súčasných obchodných vzťahov a ekonomickej efektívnosti)  

Oblasť starostlivosť o zeleň 



• starostlivosť o zeleň v okolí športovísk a objektov športovej infraštruktúry (začiatok 
realizácie: 2Q/2023) 

Oblasť výroba a predaj 
• výroba drobných výrobkov v rámci voľných živností a ich predaj (začiatok realizácie: 

2024 – 2025) 
• výroba propagačných a reprezentačných materiálov pre mesto (začiatok realizácie: 2024 

– 2025) 
Oblasť administratíva 

• Poskytovanie administratívnych služieb (začiatok realizácie: 2024 – 2025) 
• Realizácia verejného obstarávania (začiatok realizácie: 2024 – 2025) 

 
V Žiline dňa 8.9.2022 
 
 
 Tomáš Kubica 
 


