Dôvodová správa
k Poskytnutiu bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000 eur
Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p.

Na zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“ je
predkladaný materiál: Poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške
130 000 eur Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p., (ďalej
aj „podnik“ alebo „SP KSK“) s prílohami, obsahom ktorého je návrh na riešenie potreby
získania investičnej pomoci v nenávratnej forme, ktorej intenzita je však iba 50% v rámci
podmienok NP “Investičná pomoc pre sociálne podniky“ a zároveň limitovaná v rámci
možností čerpania podľa schémy de minimis č.16/2014.
Oproti predpokladom pri založení sociálneho podniku KSK, kedy verejná osveta
a komunikácia v rámci NP Inštitút sociálnej ekonomiky k možnostiam čerpania nenávratnej
investičnej pomoci sľubovala výrazne výhodnejšie podmienky pre sociálne podniky v „zlatom
štandarde“, a prísľub objemu prostriedkov v nenávratnej forme násobne prevyšoval limit,
ktorý poskytuje pomoc de minimis, realita podmienok Výzvy zúžila možnosť prístupu
k nenávratnej forme pomoci na vyššie spomenutú schému de minimis pre veľké podniky
s intenzitou pomoci 50%.
V druhej polovici roka 2020 začal SP KSK výkon podnikateľskej činnosti a 5. augusta 2020
získal štatút registrovaného sociálneho podniku podľa § 7 ods. 4 zákona č.112/2018 Z. z.
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„zákon“), druh registrovaného sociálneho podniku „Integračný podnik“, číslo osvedčenia:
195/2020_RSP.
Aktuálne podnik zamestnáva 12 ľudí, z ktorých 2 zamestnanci sú zdravotne znevýhodnení
podľa § 2 ods. 5 písm. b zákona, 2 zamestnanci sú znevýhodnení v zmysle § 2 ods. 5 písm. a
zákona a 1 pracovník patrí do skupiny zraniteľných podľa § 2 ods. 6 zákona.
V zmysle vyššie uvedeného je pomer znevýhodnených/zraniteľných k celkovému počtu
zamestnancov 5/12 = 41,7 %.
Podmienku dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 12
ods. 1 a 2 zákona, podnik splnil v mesiaci december 2020.
Podnik úspešne spustil prvú divíziu STAVBA, a v priebehu mesiacov 10-12 realizoval práce:
Gymnázium Šrobárova, Knižnica G. Z. Michalovce, SOŠ Veterinárna v Barci a budova na
Továrenskej 3 / rozpracovaná stavba.
Je nutné podotknúť, že napriek obdobiu, ktoré rozbehu podnikania nie je ani minimálne
naklonené v dôsledku pandemickej situácie, ktorú v čase zakladania podniku nemohol nikto
predpokladať, podnik nezaháľal a vyvinul maximálne úsilie na dosiahnutie stanovených
cieľov.
Pri zostavovaní podnikateľskej stratégie podnik rátal s diverzifikáciou zdrojov príjmov
z podnikateľskej činnosti, a to rozdelením podniku na tri divízie:
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STAVBA
DOM&ZÁHRADA
UPRATOVANIE
Divízie STAVBA a UPRATOVANIE sú určené pre právnické osoby (iné ako zdaniteľné
osoby), a to najmä subjekty verejnej správy – organizácie v zriaďovateľskej a/alebo
zakladateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Zadávanie prác SP KSK zriadenému samosprávnym krajom prináša samosprávnemu kraju
a organizáciám rôzne finančné a nefinančné výhody, najmä:
1/ znížená sadzba DPH na 10% pre subjekty verejnej správy
2/ Zákon 343/2015 o verejnom obstarávaní sa v zmysle §1 ods.12 nevzťahuje na podlimitnú
zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je :
- podľa bodu v) 1: dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného obstarávateľa,
ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,
- a v zmysle §1 ods.13 písm. a) sa nevzťahuje taktiež na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej
predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa, ktorých
dodávateľom je registrovaný sociálny podnik
3/ Vyhradené zákazky (zákon č. 343/2015 - §10, ods.7 bod a1 – napĺňanie sociálneho aspektu
vo výške najmenej 6% )
Divízia DOM&ZÁHRADA je určená pre fyzické osoby – občanov kraja (iné ako zdaniteľné
osoby), aj s využitím servisných poukážok v zmysle – viď ďalej v texte.
Pre úspešný rozbeh podnikateľskej činnosti v priestore sociálnej ekonomiky a zároveň
v limitoch verejnej správy je nevyhnutná investičná podpora.
Pri zakladaní podniku boli známe nástroje podpory v zmysle Zákona č.112/2018 Z. z.
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov, ktoré sú
všeobecne riešené v tretej časti zákona, a ktorými sú:
1.

Priame formy pomoci :



Investičná
príspevky

2.

Nepriame formy pomoci :

o

podpora dopytu - servisné poukážky / verejné obstarávanie (uplatňovanie sociálneho
hľadiska, vyhradené zákazky)
daňové opatrenia - daňová úľava na reinvestovaný zisk / znížená sadzba DPH
prevod nehnuteľností samospráv

o


pomoc

/návratná,

polonávratná

a nenávratná/

a vyrovnávacie

Podnik sa snaží využívať všetky dostupné formy podpory, najmä :
Z priamej podpory – uzavretie Dohôd s UPSVR, pobočka Košice – o poskytnutí
vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. – z OP
ĽZ, prioritná os 3 zamestnanosť – schéma štátnej pomoci SA.40975
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Z nepriamej podpory :
Vyhradené zákazky v zmysle zákona o VO
Servisné poukážky – v divízii Dom&Záhrada
Avšak najpodstatnejší nástroj priamej pomoci – nenávratnej investičnej pomoci, nadobudol
konkrétne kontúry až Oznámením o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej
pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych
podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky v rámci NP „investičná pomoc pre sociálne
podniky – nenávratná zložka“ z OP ĽZ, ktorá limituje SP KSK ako „veľký podnik“ na
čerpanie pomoci v rámci schémy de minimis č. 16/2014, pričom výška intenzity z celkovo
vzniknutých oprávnených nákladov je 50% na kapitálové a bežné transfery, a 100% na
mzdové výdavky s podmienkou vytvorenia nových pracovných miest, formou refundácie.
V tejto súvislosti SP KSK potrebuje získať prostriedky pre uskutočnenie rozvoja podniku
a naplnenia investičných zámerov v súvislosti s nutnosťou pokrytia úhrady zvyšných 50%
z celkovo oprávnených nákladov na kapitálové a bežné transfery a predfinancovania
mzdových výdavkov.
Zároveň je nutné uviesť, že jednotlivé investičné zámery podliehajú schvaľovaciemu procesu
valného zhromaždenia SP KSK.
S ohľadom na udržanie pozitívneho finančného toku v podniku a zároveň s nutnosťou rozvoja
ďalšej divízie (Dom & Záhrada), ktorej cieľom je uspokojovanie potrieb občanov Košického
kraja poskytovaním služieb starostlivosti o dom a záhradu s osobitným zreteľom na osoby
s odkázanosťou, a nemenej s potrebou diverzifikácie zdroja príjmov pre podnik, vzniká
potreba rozširovania oblastí pôsobenia SP KSK, s ktorou sa spája aj zvyšovanie nákladov na
jeho činnosť oproti nákladom navrhovaným pri založení SP KSK.

Košice, 01. 02. 2021
Spracoval: Ing. Karolína Bortáková
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