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Informácia k plneniu Uznesenia MsZ č. 82/2016                      
zo dňa 8.12.2016 týkajúceho sa Zámeru transformácie 
systému nakladania s komunálnym odpadom na území    

mesta Bardejov z externej formy na formu                  
v priamom riadení mesta 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 
Mimo plánu zasadnutí MsR   Mestská rada v Bardejove po prerokovaní 

  

a/  berie na vedomie informáciu k plneniu 
Uznesenia MsZ č. 82/2016 zo dňa 8.12.2016 
týkajúceho sa zámeru transformácie systému 
nakladania s komunálnym odpadom na území 
mesta Bardejov z externej formy na formu 
v priamom riadení mesta.  
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V Bardejove 10.03.2017      



Informácia k plneniu Uznesenia MsZ č. 82/2016 zo dňa 8.12.2016 

týkajúceho sa Zámeru transformácie systému nakladania 

s komunálnym odpadom na území mesta Bardejov z externej formy 

na formu v priamom riadení mesta 

    
MsZ v Bardejove svojím uznesením č. 82/2016 zo dňa 8.12.2016 schválilo Zámer  
transformácie systému nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Bardejov z 
externej formy na formu v priamom riadení mesta (ďalej len „Zámer“) a jeho realizáciu 
podľa  alternatívy č. 1 tohto zámeru.  
Táto alternatíva predpokladala odkúpenie 66 % balíka akcií spoločností DÚHA a.s. Prešov 
za symbolickú cenu 1,- €/ks Mestom Bardejov, čím by Mesto Bardejov prevzalo riadenie 
a zodpovednosť za celú spoločnosť Ekobard a.s.  
V príprave alternatívneho riešenia transformácie systému nakladania s komunálnym 
odpadom na území mesta Bardejov boli obojstranne zmluvnými partnermi dohodnuté 
postupy a nevyhnutné opatrenia, ktoré mali zabezpečiť právne , organizačné a technický 
plynulý priebeh realizácie . V rámci tejto prípravnej fázy boli predložené aj návrhy úprav 
zmluvných vzťahov medzi akcionármi Ekobardu a.s. 
Po schválení postupu mesta orgánmi mesta – mestským zastupiteľstvom akcionár DÚHA 
a.s. predložil požiadavky na doplnenie návrhov zmlúv, ktoré neboli v prípravnej fáze 
prerokované a z hľadiska právneho, ako aj hospodárnosti neboli prijateľné pre mesto. Išlo 
predovšetkým o prevzatie zodpovednosti a  garancie za Ekobard a.s. na úhradu záväzkov. 
Zároveň zo strany akcionára Dúha a.s. nebola akceptovaná požiadavka mesta na výber 
nového úložiska odpadov formou verejného obstarávania. 
Na základe toho nebolo možné postupovať pri realizácií procesu podľa alternatívy č. 1 
a mesto Bardejov začalo pripravovať (uplatňovať) postup podľa  alternatívy č. 2 zámeru 
transformácie nakladania s komunálnym odpadom – založením vlastnej obchodnej 
spoločnosti a ukončením zmluvných vzťahov výpoveďami, kde bol vypracovaný 
Harmonogram výpovedí zmluvných vzťahov so spoločnosťou EKOBARD, a.s.. 

Na základe návrhu zástupcov akcionára Dúha a.s. sa dňa 10.03.2017 uskutočnilo opätovné 
rokovanie medzi zástupcami akcionárov EKOBARDu, a.s. Výsledkom uvedeného rokovania 
je akceptácia podmienok mesta pri realizácií zámeru a to: 

- Zmluvné riešenie nadobudnutia 66% akcií spol. Ekobard a.s. od akcionára Dúha 
a.s. nebude podmieňované žiadnymi garanciami mesta 

- Výber nového úložiska odpadov – skládky sa uskutoční na základe verejného 
obstarávania, ktoré sa musí započať najneskôr do 30.3.2017. Mesto bude 
delegovať zástupcov do hodnotiacich komisií verejného obstarávania. Pred 
započatím procesu bude mestu Bardejov predložený návrh zadania súťažných 
podmienok  

- bude mesto ďalej postupovať  podľa schválenej alternatívy č. 1 tohto  Zámeru. 
Predpokladaný termín prevzatia celej spoločnosti EKOBARD, a.s. je od 01.05.2017. 

Súčasťou opatrení zo strany mesta bude aj návrh na personálne zmeny v orgánoch spol. 
Ekobard a.s., ktorý bude predložený na rokovanie MsZ v mesiaci marec 2017. 

Aj napriek vyššie uvedenému postupu podľa alternatívy č. 1 tohto  Zámeru, odporúčame  
uplatňovať   aspoň časť postupu podľa alternatívy č. 2 tohto Zámeru týkajúcej sa 
výpovedí zmluvných vzťahov so spoločnosťou EKOBARD, a.s. podľa vypracovaného 
harmonogramu, aby mesto, pri nejakých nepredvídaných udalostiach pri alternatíve č. 1, 
neprišlo o možnosť priameho riadenia spoločnosti nakladajúcej s odpadmi v meste. 

 


