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Novozaložený obecný sociálny podnik v obci Sap pomáha znevýhodneným 

osobám v mikroregióne 
 

Obecný podnik Sap, s. r. o., poskytuje spoločensky prospešné služby vo verejnom 
záujme s cieľom vytvárať vhodné podmienky pre znevýhodnené a zraniteľné osoby a umožniť 
im získavať pracovné zručnosti a reálne pracovné skúsenosti prepojené s aktivitami 
zameranými na osobnostný rozvoj v mikroregióne. Spoločníkom podniku je Obce Sap so 100 
% podielom na základnom imaní. 

 
Hlavnými predmetmi podnikania spoločnosti sú: 

- údržba a revitalizácia zelených plôch v obci, 
- správa a údržba verejných priestranstiev a komunikácií, 
 - správa a údržba obecných nehnuteľností, 
- čistenie a dezinfekcia pre domácnosť, predajne a kancelárie,  
- kosenie trávy pre domácnosť a záhradu 
- administratívne činnosti. 
 
Spoločnosť sídli v budove Obecného úradu v obci Sap. V podniku majú možnosť 

zamestnávať znevýhodnené a zraniteľné osoby. Okrem toho, že ľuďom, ktorí majú problém 
nájsť si prácu, pomáha začleniť sa, je veľmi nápomocná aj pre obec. V letnej sezóne podnik 
zabezpečuje údržbu verejnej zelene, a to najmä kosenie a hrabanie pokosenej trávy a 
opadnutého lístia, realizuje výrub kríkov a divo rastúcich drevín, vysádza okrasné dreviny, 
kvety a ovocné stromy a realizuje parkové úpravy v určených lokalitách obce. Ďalej podnik 
poskytuje ručné zametanie chodníkov, komunikácií a verejných priestranstiev. V zimnej sezóne 
vykonáva zimnú údržbu na obecných komunikáciách. Zároveň poskytuje služby v oblasti 
drobných stavebných prác a v čistení žľabov a rigolov, ktoré sú v majetku obce. Služby 
sociálneho podniku môžu využívať aj samotní občania na pokosenie trávnikov, orezávanie 
stromov, natretie plotov, alebo dezinfekciu interiérov nehnuteľností. Takúto možnosť môžu 
využívať prostredníctvom servisných poukážok, ktoré vydáva Ministerstvom práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR, alebo platbou v hotovosti. 
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Servisné  poukážky 

 
- cenina vydávaná MPSVR SR v dvoch farebných vyhotoveniach (modrá pre fyzickú 

osobu a ružová farba pre odkázanú osobu), 
-  v nominálnej hodnote 10.- €, 
-  platná na jeden kalendárny rok, 
-  používa sa na platbu za službu starostlivosti o domácnosť a záhradu, ktorú poskytuje 

registrovaný sociálny podnik (ďalej RSP), napr. kosenie, orez stromov a kríkov, 
príprava palivového dreva, 

-  je možné ju v prípade poškodenia vymeniť, 
-  nepoužité servisné poukážky je možné vrátiť. 
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CENNÍK SLUŽIEB PRE OBČANA SR A PRE VEREJNÚ SPRÁVU 

 
 
- POKOSENIE TRÁVY, BURÍN (do 1m)    11,00.- EUR  / 1h 
 (krovinorez, cepáková mulčovacia kosačka, traktorová kosačka)      

Cena za dopravu mimo územia obce Sap    0,33.- EUR / km 
 
- POŽIČANIE VALNÍKOVÉHO VOZIDLA SO ŠOFÉROM 
 Na území obce       11,00.- EUR / 1h 
 Mimo územia obce   0,55.- EUR / km + doba čakania 5,50.- EUR / 1h 
 
Služby účtujeme za každú začatú pol hodinu (30 minút). 
 
- Dezinfekcia a odstránenie zápachov bytových a nebytových priestorov Ozónom: 
 
1 osobné auto        30 min  11,00.- EUR 
1 bytový alebo nebytový priestor do 100 m2   1 hod  16,50.- EUR 
1 bytový alebo nebytový priestor od 100 m2 do 200 m2  2 hod  33,00.- EUR 
1 bytový alebo nebytový priestor od 200 m2 do 300 m2  3 hod  49,50.- EUR 
Cena za dopravu mimo územia obce Sap          0,33.- EUR / km 
 
Ceny sú uvedené s DPH. 
 
Sociálny podnik sa uplatňuje zníženú sadzbu dane 10 % zo základu dane podľa §27 odsek 
2 bod b). zákona 222/2004 Z.z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty. 
 
   

 
 
 
 
 
Imrich Berecki 
      konateľ 
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CENNÍK SLUŽIEB PRE PODNIKATEĽOV A PRE FIRMY 

 
 
- POKOSENIE TRÁVY, BURÍN (do 1m)    12,00.- EUR  / 1h 
 (krovinorez, cepáková mulčovacia kosačka, traktorová kosačka)      

Cena za dopravu mimo územia obce Sap    0,36.- EUR / km 
 
- POŽIČANIE VALNÍKOVÉHO VOZIDLA SO ŠOFÉROM 
 Na území obce       12,00.- EUR / 1h 
 Mimo územia obce        0,60.- EUR / km + doba čakania 6,00.- EUR / 1h 
 
Služby účtujeme za každú začatú pol hodinu (30 minút). 
 
- Dezinfekcia a odstránenie zápachov bytových a nebytových priestorov Ozónom: 
 
1 osobné auto        30 min  12,00.- EUR 
1 bytový alebo nebytový priestor do 100 m2   1 hod  18,00.- EUR 
1 bytový alebo nebytový priestor od 100 m2 do 200 m2  2 hod  36,00.- EUR 
1 bytový alebo nebytový priestor od 200 m2 do 300 m2  3 hod  54,00.- EUR 
Cena za dopravu mimo územia obce Sap           0,36.- EUR / km 
 
Ceny sú uvedené s DPH. 
 
 
 
 
 
 
 

Imrich Berecki 
                    konateľ 
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Szap községben létrehozott Önkormányzati szociális vállalkozás (Kisüzem) 

fő célja segíteni a kistérségben élő hátrányos helyzetű embereket  
 

Az Önkormányzati szociális vállakozás (Kisüzem), társadalmi szempontból előnyös 
közérdekű szolgáltatásokat nyújt, annak érdekében, hogy megfelelő feltételeket teremtsen a 
hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott személyek számára, és lehetővé tegye számukra a 
munkaképességek és a valódi munkatapasztalat megszerzését a kistérségben a személyes 
fejlődésre irányuló tevékenységekkel összefüggésben. A Önkormányzati szociális vállakozás 
100% -os tulajdonosa Szap Község Önkormányzata. 

 
A társaság fő üzleti tevékenységei a következők: 
- a falu zöldterületeinek fenntartása és revitalizálása, 
- nyilvános terek és utak kezelése és karbantartása, 
 - önkormányzati ingatlanok kezelése és karbantartása, 
- háztartások, üzlethelységek, irodák takarítása és fertőtlenítése, 
- magán ingatlanok (kertek, udvarok) kaszállása 
- adminisztratív tevékenységek. 
 
Az Önkormányzati szociális vállakozás (Kisüzem) székhelye a Szapi községi hivatalban 

található. A Kisüzemben lehetőség nyílik hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott embereket 
foglalkoztatni. Segítséget nyújt az embereknek munkalehetőség céljából, akik nehezen tudnak 
munkát találni, valamint a közösség számára is nagyon hasznos, hiszen az elvégzett munkával 
a község terei, utcái szépülnek. A nyári szezonban a kisüzem a közterek növényzetének 
karbantartását látja el, főleg a fűkaszállás és lehullott levelek gereblyézése, cserjék és vadfák 
kivágása, dísznövények, virágok és gyümölcsfák ültetése tartozik a fő tevékenységei közé. A 
kisüzem a járdák, utak és nyilvános terek kézi söprését is végzi. A téli szezonban közutakon és 
járdákon végez téli karbantartást. Ugyanakkor szolgáltatásokat nyújt kisebb építési munkák 
területén, valamint a vízelvezető árkok tisztán tartásában. A Kisüzem szolgáltatásait maguk a 
polgárok is használhatják udvarok, kertek kaszállására, fák metszésére, kerítések festésére vagy 
az ingatlanok belső tereinek fertőtlenítésére. A szolgáltatásokat a Szlovák Köztársaság 
Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériuma által kiállított utalványokkal vagy 
készpénzben lehetséges kifizetni. 
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Szolgáltatási utalványok 

 
- a Szlovák Köztársaság Munkaügyi és Szociális Minisztériuma által kiadott, két színű 

utalvány (természetes személy esetében kék, szociálisan rászorult személy esetén 
rózsaszínű), 

-  értéke 10.- €,  
- egy naptári évre érvényes, 
- kertek, udvarok kaszállásra és karbantartására lehet felhasználni, amelyet a kisüzem 

nyújt kaszálás, fák és cserjék tisztítása, tűzifa előkészítése, 
- károsodás esetén kicserélhető, 
- a fel nem használt szolgáltatási utalványok visszaadhatók. 
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SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE LAKOSOK ÉS 

KÖZIGAZGATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 
 
 
- KASZÁLÁS (1m növényzet magasságig)    11,00.- EUR  / 1h 
 (motoros kasza, cepák, kistraktoros fűnyíró)      

Utiköltség Szap község területén kívül      0,33.- EUR / km 
 
- KISTEHERAUTÓ BÉRLÉSE SOFŐRREL 
 Szap község területén belül      11,00.- EUR / 1h 
 Szap község területén kívül     0,55.- EUR / km + várakozás 5,50.- EUR / 1h 
 
A szolgáltatások árát fél óránként (30 perc) számítjuk fel. 
 
- Lakó- és középületek helységeinek fertőtlenítése certifikált ózon géppel: 
 
1 személyautó       30 perc 11,00.- EUR 
1 lakó- vagy egyéb helység 100 m2- ig    1 óra  16,50.- EUR 
1 lakó- vagy egyéb helység 100 m2- től do 200 m2- ig  2 óra  33,00.- EUR 
1 lakó- vagy egyéb helység 200 m2- től do 300 m2- ig  3 óra  49,50.- EUR 
Utiköltség Szap község területén kívül           0,33.- EUR / km 
 
Az árak az ÁFA- t tartalmazzák. 
 
Az Önkormányzati szociális vállalkozás (Kisüzem) az ÁFA 10% -ának csökkentett 
adómértékét alkalmazza a 222/2004 Törvény (ÁFA- ról szóló törvény) - §27, 2. 
bekezdésének b) pontja szerint. 
 
 
 
 
 
 

Berecki Imre 
                 ügyvezető 
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SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS 

CÉGEK RÉSZÉRE 
 
 
- KASZÁLÁS (1m növényzet magasságig)    12,00.- EUR  / 1h 
 (motoros kasza, cepák, kistraktoros fűnyíró)      

Utiköltség Szap község területén kívül    0,36.- EUR / km 
 
- KISTEHERAUTÓ BÉRLÉSE SOFŐRREL 
 Szap község területén belül      12,00.- EUR / 1h 
 Szap község területén kívül         0,60.- EUR / km + várakozás 6.- EUR / 1h 
 
A szolgáltatások árát fél óránként (30 perc) számítjuk fel. 
 
- Lakó- és középületek helységeinek fertőtlenítése certifikált ózon géppel: 
 
1 személyautó       30 perc 12,00.- EUR 
1 lakó- vagy egyéb helység 100 m2- ig    1 óra  18,00.- EUR 
1 lakó- vagy egyéb helység 100 m2- től do 200 m2- ig  2 óra  36,00.- EUR 
1 lakó- vagy egyéb helység 200 m2- től do 300 m2- ig  3 óra  54,00.- EUR 
Utiköltség Szap község területén kívül           0,36.- EUR / km 
 
Az árak az ÁFA- t tartalmazzák. 
 
 
 
 
 
 

Berecki Imre 
                 ügyvezető 

 


