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Výročná správa za rok 2021
Úvod
Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2021 vyplynula z & 15 zákona
č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších
predpisov. Osobitné predpisy neustanovujú pre spoločnosť povinnosť uvádzať ďalšie
údaje vo výročnej správe.
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje spoločnosti :
Obchodné meno: Haspo-tex s.r.o., r.s.p.
Druh : integračný podnik
Sídlo : Ďumbierska 9, 040 01Košice
IČO : 47 133 341
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzením
Registrácia spoločnosti : Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
vložka č. 32292/V
Deň zápisu : 10. 05. 2013
Vklad : 5.000,00 eur
Haspo-tex s.r.o., r.s.p. je obchodná spoločnosť založená
Zakladateľskou listinou zo dňa: 30.12.2015 - úplné znenie v znení zmien a dodatkov
zo dňa 30.12.2015
Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný sociálny podnik Dátum
priznania štatútu: 17. 12. 2021
Na základe návrhu na zápis označenia „registrovaný sociálny podnik“ / skratky
„r.s.p.“ bola dňa 02. 02. 2022 vykonaná zmena v zápise Obchodného registra
Okresného súdu Košice I.
2. Vedenie spoločnosti :
Štatutárny orgán : Anna Richterová, konateľ

3. Orgány spoločnosti:
a. valné zhromaždenie
b. konateľ
c. poradný výbor
4. Hlavná činnosť podniku podľa výpisu z obchodného registra

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

(od: 10.05.2013)

Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany
obyvateľstva

(od: 10.05.2013)

Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany
zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti

(od: 10.05.2013)

Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany
obyvateľstva

(od: 10.05.2013)

Technik požiarnej ochrany

(od: 10.05.2013)

Kontrola, opravy a plnenie hasiacich prístrojov

(od: 10.05.2013)

kontrola a opravy požiarnych vodovodov

(od: 10.05.2013)

Kontrola, opravy a montáž požiarnych uzáverov dverí

(od: 10.05.2013)

výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
mimo banskej činnosti v rozsahu: - výchova a
vzdelávanie bezpečnostných technikov výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich
zamestnancov - výchova a vzdelávanie osôb na
obsluhu motorových vozíkov

(od: 20.03.2014)

bezpečnostnotechnické služby

(od: 20.03.2014)

Zasielateľstvo

(od: 25.02.2016)

Odborné prehliadky a odborné skúšky
vyhradených technických zariadení tlakových

(od: 25.02.2016)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

(od: 25.02.2016)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

(od: 25.02.2016)

Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie
elektrickej požiarnej signalizácie

(od: 25.02.2016)

Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie
stabilných a polostabilných hasiacich zariadení

(od: 25.02.2016)

Oprava a kontrola požiarnych vodovodov a
hydrantov

(od: 25.02.2016)

Kontrola, opravy a montáž systémov
automatického hasenia

(od: 25.02.2016)

Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov

(od: 25.02.2016)

Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy
požiarnych klapiek

(od: 25.02.2016)

5. Priemerný počet zamestnancov
Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2021: 2
6. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka spoločnosti k 31. 12. 2021 za účtovné obdobie od 01. 01. 2021 do
31. 12. 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa & 17 ods. 6 zákona NR
SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
7. Štruktúra spoločníkov s uvedením absolútnej a relatívnej výšky ich podielov
na základnom imaní
Štruktúra spoločníkov spoločnosti bola k 31. 12. 2021 takáto:
•

Anna Richterová, hlasovacie práva 100%

•

Anna Richterová, podiel na základnom imaní 5000,- EUR 100%

8. Správa o podnikateľskej činnosti sociálneho podniku
Spoločnosť získala štatút registrovaného sociálneho podniku 17. 12. 2021. V roku
2021 ako registrovaný sociálny podnik nerozvíjala činnosť a nemala príjmy z činnosti
sociálneho podniku. Svoju činnosť ako registrovaný sociálny podnik začala rozvíjať až
od 01. 01. 2022.
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