								Príloha č. 3


Správa o výsledkoch činnosti sociálneho podniku pracovnej integrácie 
 za kalendárny rok 20..
 (podľa  § 50b ods. 11 písm. d) zákona o službách zamestnanosti )


A - Základné identifikačné údaje o sociálnom podniku pracovnej integrácie / R – ....................
Právnická osoba (PO*)


Obchodný názov
Osoba konajúca v mene PO
Meno
Priezvisko                                                                                                              Titul
Adresa trvalého pobytu
Obec
Ulica, popisné číslo 

PSČ
Kontakt
tel. č./mobil



E-mail                                          Fax
Fyzická osoba (FO*)
Priezvisko     


Meno 

Titul

Dátum narodenia  


E-mail :  

Tel. č


Mobil
Fax
Sídlo PO/Adresa trvalého bydliska FO*
Obec

Ulica, popisné číslo



PSČ

Právna forma: a) spoločnosť s ručením obmedzeným, b) akciová spoločnosť, c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,   d)občianske združenie, e) obec/mesto, alebo rozpočtová organizácia, alebo príspevková organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec/mesto, f) iná - uviesť aká ...................................................................................  
IČO/ DIČ

Adresa miesta výkonu činnosti  SP PI / 
Územný obvod vykonávania PČ /R/**


Dátum priznania postavenia SP PI/R /**



Názov činnosti SK NACE/R/**  - prevažujúcej ekonomickej činnosti, ktorú vykonáva SP PI) / vrátane zmeny, ktorá nastala od predloženia predchádzajúcej správy o činnosti



Kód SK NACE Rev./R /**




Časť B/a  - plnenie § 50b ods.1 písm. a)
SP PI zamestnáva zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie  v počte, ktorý predstavuje najmenej 30% z celkového počtu jeho zamestnancov
Údaje uvádzať k poslednému  dňu kalendárneho mesiaca
Celkový počet pracovných miest
Evidenčný počet zamestnancov
Z toho počet  zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru  boli znevýhodnenými UoZ  v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (potvrdenie z príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny)
Percento zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru  boli znevýhodnenými UoZ v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z celkového počtu zamestnancov 





01/20..




02/20..




03/20..




04/20..




05/20..




06/20..




07/20..




08/20..




09/20..




10/20..




11/20..




12/20..




Uvádzajte počet zamestnancov, ktorí boli v danom mesiaci v SPPI  v pracovno-právnom vzťahu v zmysle Zákonníka práce – v prípade neplnenia % podielu uveďte dôvod  - príp. rozpíšte v komentári k správe
                      



Časť B/b - plnenie § 50b ods.1 písm. b)
SP PI poskytuje podporu a pomoc zamestnancom, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie, nájsť zamestnanie na otvorenom trhu práce
Uveďte konkrétne formy pomoci a podpory zamestnancom, ktorí pred prijatím do zamestnania boli  znevýhodnenými UoZ  pri hľadaní zamestnania na otvorenom trhu práce, s doložením dokladu preukazujúceho túto skutočnosť za kalendárny rok predchádzajúci  roku, v ktorom sa predkladá správa – uvádzajte konkrétne, s číselným označením dokladu preukazujúceho finančné náklady / napr. F. za realizovanú odbornú prípravu...,prezenčné listiny z podujatia s úradom práce. Sociálnych vecí a rodiny ...





Dokladujú prílohy k správe č.: 

Uveďte počet a identifikáciu zamestnancov, ktorí pred prijatím do zamestnania boli  znevýhodnenými UoZ a ktorí sa v priebehu kalendárneho roku, predchádzajúcemu roku v ktorom sa predkladá správa, umiestnili na otvorenom trhu práce /identifikácia/dátum umiestnenia sa na otvorenom trhu práce:

Časť B/c - plnenie § 50b ods.1 písm. c)
SP PI najmenej 30 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, každoročne použije  na vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných podmienok
Výsledok hospodárenia pred zdanením - riadok 100 daňového priznania za ukončený kalendárny rok predchádzajúci roku predkladania správy o výsledkoch činnosti SPPI

suma:


	%  z uvedenej sumy:



c/1        Vynaložené finančné náklady na zlepšenie pracovných podmienok sú v celkovej výške:
	 preukazuje príloha, doklad č.:     

c/2        Finančné náklady vynaložené v súvislosti s tvorbou nových pracovných miest sú v celkovej výške:
	preukazuje príloha, doklad č.:   - 

Uveďte vynaložené finančné náklady  c/1 + c/2   spolu :               

Konkrétne uveďte spôsob zlepšenia pracovných podmienok a postup pri tvorbe nových pracovných miest. 
- príp. rozpíšte v komentári k správe


                                             Časť C- Kontaktná osoba pre overenie uvedených skutočností
Meno  
Priezvisko, Titl.





Poštová adresa 


Ulica, číslo
Obec
PSČ
Tel. č.
Mobil
E-mail
Prehlásenie


 
 
 
 
 
(1) Súhlasím, aby údaje uvedené v správe boli použité a spracované v informačnom systéme Ústredia práce, sociálnych vecí v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(2) Svojim podpisom potvrdzujem úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v ročnej správe a jej prílohách.
    Som si vedomý právnych dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z nesprávneho alebo neúplného uvedenia údajov
Dátum:                                                                                                                                    Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu, odtlačok pečiatky


Prílohy 
Príloha č. 1 -doklady preukazujúce zamestnávanie zamestnancov, ktorí boli pred prijatím do pracovného pomeru znevýhodnenými UoZ  
                     potvrdenie územne príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – menný zoznam, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska
rozpis počtu zamestnancov samostatne za každý mesiac sledovaného kalendárneho roku je povinne rozpísaný v časti  B/a tlačiva správy
Príloha č. 2 -  overený doklad preukazujúci hospodárenie v kalendárnom roku predchádzajúcemu roku predloženia správy o činnosti SP /***
Vydaný dňa:...........................................
Vydal:....................................................
Overil, schválil:......................................
Príloha č.3 - overená kópia daňového priznania za kalendárny rok predchádzajúci roku predloženia správy o činnosti SPPI/ ***
Iné prílohy: - konkrétne uviesť – komentár, textová časť k správe

Počet príloh spolu:
Časť D - Vypĺňa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ročnú správu za Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny po formálnej stránke skontroloval a spracoval zamestnanec OSK
Meno


Priezvisko
Titul
Počet prevzatých príloh
 


Prevzal - áno/nie
Poznámka
Príloha č.1


 
 
Príloha č.2


 
 
Príloha č.3


 
 
Príloha č.:



 
 
Komentár, textová časť  k správe




Dátum


 
Podpis zamestnanca

Poznámky: 
	/* Správne označiť, vypísať

/**  - uviesť podľa Rozhodnutia o priznaní postavenia SPPI/ SK NACE 
     - vyhláška ŠÚ SR 306/2007 - platí od 01.01.2008, predtým OKEČ
/*** Žiadateľ uvádzanú skutočnosť dokladuje predložím jednej  z nasledovných príloh, ktorá zodpovedá jeho právnej subjektivite:


a) Účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie overené audítorom a Správa o výsledku auditu (v prípade, že žiadateľ má povinnosť  auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)



b) Účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie podpísaná štatutárom potvrdená Daňovým úradom (v prípade, že žiadateľ nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č.431/2002 o účtovníctve)



c) V prípade osobitných subjektov, ktoré nevypracovávajú účtovnú závierku je nutné nahradiť dokumentom, ktorý obsahuje koncoročný prehľad stavu účtov subjektu (záverečný účet, hospodárska správa, schválený príslušným zastupiteľstvom, ak je žiadateľom subjekt z verejného sektora)
















