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VŠEOBECNÉ  INFORMÁCIE  
 
 

Základné údaje 

 
 

Obchodné meno:   C.B. ONE, s. r. o. 

Sídlo:    29. augusta 44/6 

     972 51  Handlová 

Prevádzka:   Prievidzská 57 

                 972 51  Handlová 

IČO:    316 433 11 

Dátum založenia:   06. 12. 1995 

Dátum zápisu do OR:               18. 01. 1996 

OR OS Trenčín:   Vložka číslo 3247/R 

Druh RSP:   integračný sociálny podnik 

Dátum priznania štatútu RSP: 26. 02. 2021 

Číslo osvedčenia:   318/2021_RSP 

Resocializácia zisku:  100 % 

e-mail:                cbone@cbone.sk 

 
 
    

Opis hospodárskej činnosti spoločnosti 
 

 
    Predmet činnosti:     veľkoobchod v rozsahu voľných živností  

maloobchod v rozsahu voľných živností  

poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 

sprostredkovanie obchodu 

prevádzkovanie múzeí a galérií 

poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom 

na priamu konzumáciu 

 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka,  nemenil predmety činnosti.    
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Štruktúra spoločníkov   

 
V priebehu účtovného obdobia sa nemenilo  zloženie spoločníkov. 

 

Spoločník:    Ľubomír Balušík         

 

Výška podielu spoločníkov na základnom imaní  k 31.12.2021 je nasledovná: 
 
 

v € v %

Ľubomír Balušík 6 640 € 100% 100%

Spolu 6 640 € 100% 100%

Spoločník
Výška podielu na ZI Podiel na hlasovacích 

právach v %

 

Orgány spoločnosti 

 

Zloženie orgánov RSP: 

Konateľ, valné zhromaždenie, poradný výbor. 

 
 
VALNÉ  ZHROMAŽDENIE 
 
 
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie spoločníkov. Zakladateľ ako jediný spoločník                           

v zmysle § 132 Obchodného zákonníka vykonáva všetky právomoci valného zhromaždenia. Pôsobnosť 

valného zhromaždenia je daná najmä ustanoveniami § 125 a nasl. Obchodného zákonníka a ďalšími 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, predovšetkým ustanoveniami § 113 ods. 5 a 6, § 66 ods. 3, § 131 

ods. 3. 

 
 
KONATELIA SPOLOČNOSTI  
   
 

Ľubomír Balušík od 18. 01. 1996 

Oľga Rudzanová od 22. 12. 2021 

 

V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej 

forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. 
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PORADNÝ VÝBOR 

 

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti: 

- poradný výbor.   

Dátum zriadenia poradného výboru - splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018  

Z.z. o SE v platnom znení (zákon o SE): 2. 3. 2021.  

Voľby členov Poradného výboru – splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018                

Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o SE)                       

sa konali dňa 15. 03. 2021.  

Poradný výbor má k 31. 12. 2021 3 členov: 

Druh zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31. 12. 2021: 

1. Oľga Rudzanová – zamestnanec  

2. Ivana Dioszegiová – zamestnanec 

3. Ing. Mária Janíčeková - obyvateľ mesta Handlová. 

 RSP má vypracovanú Internú smernicu pre Poradný výbor a Zápisnicu zo zasadnutia poradného výboru             

zo dňa 23. 3. 2021, vzhľadom k nepriaznivej situácii v súvislosti s COVID-19 Poradný výbor viackrát 

nezasadol. 

 

ZHODNOTENIE POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU 

 

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky prospešnej 

služby v oblasti podpory zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných 

osôb. 

 

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu spoločnosti 

je najmä: 

- predajom profesionálnych vysielačiek a CB rádiostaníc s príslušenstvom 

- špeciálnou úpravou offroad vozidiel pre lesníkov, poľovníkov, energetikov, stavebné firmy, silové                              

a záchranné zložky, štátnu správu,  či úpravy vozidiel pre expedičné a športové účely 

- budovaním prvého múzea vlakových modelov na Slovensku.  
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Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu:  

 

Služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb    

z celkového počtu zamestnancov spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení Zákona o SE. Pozitívny 

sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných 

a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018.  

 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil merateľný pozitívny sociálny vplyv.  

 

Záver:  

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie 

merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 

 

 

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb od pridelenia štatútu RSP 

 

Mesiac Počet zamestnancov 

% zamestnaných 
znevýhodnených a/alebo 

zraniteľných osôb z 
cekového počtu 

zamestnancov v TPP 

Merateľný PSV splnený 
/ nesplnený 

február 16 31,25 splnený 

marec 17 35,29 splnený 

apríl 17 35,29 splnený 

máj 17 35,29 splnený 

jún 17 35,29 splnený 

júl 17 35,29 splnený 

august 17 35,29 splnený 

september 17 35,29 splnený 

október 17 35,29 splnený 

november 17 35,29 splnený 

december 17 35,29 splnený 

 

 

Záver:  

RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka.  
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Počet zamestnancov účtovnej jednotky:  

 

1.   priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia                  

bol 14,23  

2.   počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka               

bol 17.  

 

RSP splnil podmienku v zmysle § 6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte zamestnancov                   

a ich úväzkoch. 

 

RSP účtuje v zmysle § 14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom účtovným obdobím 

RSP je kalendárny rok. 

 

RSP vo svojom účtovníctve v zmysle § 14 odsek 2 zákona o SE používa analytické účty.  

 

RSP je povinný mať v zmysle § 14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú 

štatutárnym audítorom.  

 

RSP nenadobudol majetok zo žiadnych dotácií a grantov. 

 

RSP sa v zmysle § 5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal,                

že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa,                  

ktorým je dosahovanie merateľného PSV. 

 

RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil percentuálnu výšku zisku,                     

ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa.  

 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil servisné poukážky.  

 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil zníženú sadzbu DPH (10 %). 

 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil výhody pri verejnom 

obstarávaní. 
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RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejné prostriedky (ak nešlo               

o plnenie podmienky podľa § 17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené 

náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného 

finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku.  

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil obmedzenia v zmysle § 24 odsek 2 

zákona o SE, t. j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP                    

v kalendárnom roku nepresiahli:  

 

1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP a zároveň  

2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR                  

za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom  

3) suma najvyššej mzdy neprekročila 5-násobok sumy najnižšej mzdy (podmienky musia byť 

dodržané kumulatívne). 

 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nepresiahol obvyklú cenu na trhu iných 

ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase plnenia 

alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia). 

 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, vyplácal  mzdu najmenej v sume,                      

ku ktorej sa zaviazal pri  poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. 

§ 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.) 

 

RSP vyhlasuje, že využil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE v 100 % výške 

53 803,05 €. Úľavu na dani z príjmu použil v plnej výške na dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 

písm. b) zákona o SE) v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka. 

 

RSP odoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá 

nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na odoberanie tovarov 

a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle § 24 odsek 6, písmeno a), b), c1), c2), d)  zákona o SE. 

RSP splnil obmedzenie obchodovania v zmysle § 24 odsek 7 zákona o SE. 

 

RSP nedodával v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe,                     

ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa 

výnimku na dodávanie tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle § 24 odsek 5, písmeno 

a), b), c1), c2), d)  zákona o SE.  
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RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, vzal pôžičku od závislej osoby, úrok z tejto pôžičky 

nepresahuje základnú úrokovú sadzbu podľa osobitného predpisu. 

 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk, z ktorého 100 %                              

po zdanení použil v zmysle základného dokumentu na obstaranie investícií. 

 

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemal nedoplatky poistného                   

na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov                                  

na starobné dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad. 

 

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE 

 

RSP malo v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nasledujúce príjmy  a náklady v členení 

podľa zdrojov:                                                        

 

Výnosy  Rok 2021 Rok 2020 

Tržby z predaja tovaru    1 301 778 € 979 147 € 

Tržby z predaja služieb 153 677 € 128 543 € 

Tržby z predaja dlhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku a materiálu 

                      
0,00 € 

 
8 333 € 

Ostatné výnosy              82 436 € 27 206 € 

SPOLU 1 537 891 € 1 143 229 € 

 
 

Náklady  Rok 2021 Rok 2020 

Náklady na obstaranie 
predaného tovaru 

 
870 124 € 

 
588 699 € 

Spotreba materiálu a energie 106 072 € 97 755 € 

Služby 96 283 € 114 738 € 

Osobné náklady 194 614 € 162 999 € 

Dane  a poplatky 2 267 € 2 529 € 

Odpisy 15 086 € 20 844 € 

Opravné položky k 
pohľadávkam 

 
0 € 

 
0 € 

Ostatné náklady na  
hospodársku činnosť 

 
2 095 € 

 
7 309 € 

Náklady na finančnú činnosť 1 618 € 1 469 € 

SPOLU 1 288 159 € 996 342 € 
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Štruktúra majetku 
spoločnosti 

Rok 2021 Rok 2020 

Dlhodobý hmotný majetok 480 892 € 403 287 € 

Neobežný majetok 480 492 € 403 287 € 

Krátkodobé pohľadávky 32 410 € 20 535 € 

Zásoby 179 435 € 299 809 € 

Bankové účty 211 184 € 63 933 € 

Obežný majetok 423 029 € 384 277 € 

 

Štruktúra zdrojov 
spoločnosti 

 Rok 2021 Rok 2020 

Vlastné imanie  798 023 € 548 291 € 

Základné imanie 6 640 € 6 640 € 

Kapitálové fondy 2 874 € 2 874 € 

VH minulých období 538 777 € 424 395 € 

VH za účtovné obdobie 249 732 € 114 382 € 

Záväzky 107 488 € 239 273 € 

Dlhodobé záväzky 100 € 73 € 

Krátkodobé záväzky 
z obchodného styku 

 
62 979 € 

 
35 217 € 

Zamestnanci               7 017 € 6 447 € 

Rezervy 16 478 € 9 230 € 

Dane                        15 059 € 24 330 € 

Ostatné krátkodobé záväzky 5 855 € 163 976 € 

 
 

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 
 

Zdroj Príjmy 2021 Príjmy 2020 

Tržby z predaja služieb 153 677 € 128 543 € 

Tržby z predaja tovaru 1 301 788 € 979 147 € 

Vyrovnávacie príspevky 29 128 € 0 € 

Ostatné 53 298 € 35 539 € 

 
 

RSP dosiahol za rok 2021 hospodársky výsledok v podobe zisku v celkovej výške 249 731,52 €,  ktorý 

podnik v plnej výške použije na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.  

 

V Handlovej, dňa 27. 6. 2022 

 

 

Prílohy k výročnej správe 
 

- Účtovná závierka za rok 2021 

- Správa nezávislého audítora 
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