K bodu 6

Zámer založenia obchodnej spoločnosti
„Mestský podnik Spišská Stará Ves, s.r.o.“
Dôvodová správa:
V súvislosti s napĺňaním vytýčených cieľov a priorít v sociálnej oblasti má mesto záujem
využiť i jeden z aktívnych nástrojov sociálnej ekonomiky, a to možnosť sociálneho
podnikania, ktoré zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 112/2018 Z. z.“) definuje ako
osobitný typ podnikania, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho
sociálneho vplyvu.
V zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. „Pozitívnym sociálnym vplyvom na účely tohto
zákona je napĺňanie verejného záujmu alebo komunitného záujmu.“
V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. „Napĺňaním verejného záujmu na účely tohto
zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre
neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej služby
znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a poskytovanie spoločensky prospešnej
služby podľa odseku 4 písm. g), i) a j).“
V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z. z. „Napĺňaním komunitného záujmu na účely tohto
zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je možné
ohraničiť a identifikovať podľa územného, členského, záujmového alebo iného objektívneho
kritéria, okrem poskytovania spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo
zraniteľným osobám a spoločensky prospešnej služby podľa odseku 4 písm. g), i) a j).“
V zmysle § 3 zákona č. 112/2018 Z. z. „Sociálnou ekonomikou je súhrn produktívnych,
distribučných alebo spotrebiteľských aktivít vykonávaných prostredníctvom hospodárskej
činnosti alebo nehospodárskej činnosti nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným
cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.“
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. „Sociálnym podnikom je subjekt sociálnej
ekonomiky,
a) ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
hospodársku činnosť,
b) ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
c) v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby,
ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby
alebo poskytovania,
d) ktorý, ak
a. zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50% zo zisku po zdanení na
dosiahnutie hlavného cieľa podľa písmena b),
b. časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a
pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ podľa písmena b),
e) ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.“

Jednou z možností sociálneho podnikania je vytvorenie integračného sociálneho podniku,
ktorý by zamestnával práve osoby znevýhodnené a zraniteľné tak, ako ich definuje zákon č.
112/2018 Z. z. Pozitívny sociálny vplyv takéhoto sociálneho podniku by spočíval v podpore
zamestnanosti, a to najmä zamestnávaním zdravotne znevýhodnených, či dlhodobo
nezamestnaných osôb napr. i z marginalizovaných komunít a ich pracovnou integráciou, s
cieľom posilnenia ich pracovných zručností, návykov a ich začlenenia na trh práce, ale i do
bežnej spoločnosti.
Hlavným cieľom uvedenej spoločnosti by bolo dosahovanie merateľného pozitívneho
sociálneho vplyvu, a to najmä prostredníctvom podpory zamestnanosti a vytvárania nových
pracovných miest, pričom pri svojom fungovaní by mohla využívať i aktívne opatrenia v
zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. (napr. čerpanie rôznych finančných príspevkov), čo by
nepochybne znamenalo možnosť poskytovania služieb za nižšie ceny oproti bežným
podnikateľským subjektom. V prípade zabezpečovania služieb prostredníctvom tejto
spoločnosti sa tak výhodou javí možnosť šetrenia verejných zdrojov. Uvedené by zároveň
nepochybne zvýšilo i konkurencieschopnosť takejto spoločnosti na trhu, čo by prispelo k
zabezpečeniu jej udržateľnosti do budúcnosti. Výhodou sa taktiež javí i operatívnosť a
rýchlejší prístup k poskytovaným službám, a to i vzhľadom na prípadné možnosti uplatnenia
osobitných postupov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme založenie novej obchodnej spoločnosti,
a to v právnej forme spoločnosti s ručením obmedzeným, s majetkovou účasťou mesta vo
výške 100 % (vklad do základného imania vo výške 5.000,- €). Predmetom činnosti uvedenej
spoločnosti by spočiatku bolo napr. vykonávanie činností súvisiacich s drobnými opravami a
údržbou, pričom v budúcnosti by rozsahom poskytovaných služieb reflektovala na aktuálne
potreby a dopyt na trhu.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi
I. prerokovalo
zámer založenia obchodnej spoločnosti „Mestský podnik Spišská Stará Ves, s.r.o.“
a vyčlenenia finančných prostriedkov vo výške 6.000,- € v rozpočte mesta Spišská Stará Ves
na rok 2021 pre úkony súvisiace s jej založením
II. schvaľuje
zámer založenia obchodnej spoločnosti „Mestský podnik Spišská Stará Ves, s.r.o.“
a vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 6.000,- € v rozpočte mesta Spišská Stará Ves
na rok 2021 pre úkony súvisiace s jej založením
III. ukladá predkladateľovi zámeru založenia obchodnej spoločnosti „Mestský podnik
Spišská Stará Ves, s.r.o.“
zabezpečiť vypracovanie základných dokumentov k založeniu obchodnej spoločnosti a
predložiť ich na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s osobitnými právnymi
predpismi

