
 

 

Na rokovanie                                    Materiál č.:  11 c)   

MsZ dňa 12. 03. 2018 

 

NÁVRH DOPLNKU Č. 12 K ZRIAĎOVACEJ LISTINE BARDEJOVSKÉHO 
PODNIKU SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÉHO PODNIKU BARDEJOV. 

 
 
 
Na základe:                                                      Návrh uznesenia: 

Programu rokovania                                         MsZ po prerokovaní schvaľuje 
                                                                          Doplnok č. 12 k Zriaďovacej listine 

            Bardejovského podniku služieb BAPOS, 
                                                                          mestského podniku Bardejov. 
                                                                           
Predkladá :                                                      .         
Marián Novický  
riaditeľ m.p. BAPOS 

 
     
Spracoval: 
Marián Novický  
Ing. Miroslav Šinaľ 
 
 
 
Spravodajca:  
Marián Novický, 
riaditeľ m.p. BAPOS 
 
Prerokované: 
Vo finančnej komisii MsZ 
 
 
 
 
 

V  Bardejove dňa  06. 03. 2018 
 
 

 

Bardejovský podnik služieb  B A P O S , mestský podnik Bardejov 
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Dôvodová správa  
 

V súlade  s § 28, ods. 2 Zákona č. 523 / 2004  o rozpočtových pravidlách verejnej  
príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa  podnikateľskú činnosť 
nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak  plní úlohy  určené zriaďovateľom. 
Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy a výdavky na túto 
činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. 

V zmysle Zriaďovacej listiny Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského 
podniku Bardejov a následných doplnkov Zriaďovacej listiny č. 1 až 11 predmetom vedľajšej 
– podnikateľskej činnosti je zabezpečovanie nasledovných činností: 

- prenájom nebytových priestorov,  
- prenájom areálu zimného štadióna – ul. Kutuzovova, Bardejov 
- prenájom areálu Mestského futbalového štadióna – ul. Družstevná, Bardejov, 
- prevádzkovanie trhovísk a trhových miest, 
- prevádzkovanie autoparkovísk, 
- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, 
- vnútroštátna nákladná cestná doprava, 
- prevádzkovanie pohrebnej služby, vrátane prepravy zosnulých, 
- nakladanie s odpadmi kategórie nie nebezpečných ( N ) odpadov. 
Touto navrhovanou zmenou Zriaďovacej listiny navrhujeme upraviť predmet 

podnikateľskej činnosti tak, aby bola podnikateľská činnosť dostatočne oddelená od hlavnej 
činnosti v oblasti nákladov ako aj finančných tokov v hlavnej a podnikateľskej činnosti           
( podnikateľská činnosť sa od 01. 01. 2018 rozpočtuje ). 

 Cieľom tejto navrhovanej zmeny je zjednodušenie účtovných postupov. keď doposiaľ 
sa jednotlivé náklady na jednu činnosť ( napr. prevádzkovanie Športovej haly ) rozdeľovali na 
základe: 

- pomeru odpracovaných hodín, 
- pomeru prenajatej plochy, 
- pomeru spotreby energií ( v prípade pomerných meračov ), 
na hlavnú a podnikateľskú činnosť Následne pri úhradách jednotlivých výdavkov sa 

obtiažne zabezpečovali finančné toky hlavnej a podnikateľskej činnosti. 
Preto navrhujeme upraviť predmet podnikateľskej činnosti Bardejovského podniku 

služieb BAPOS, mestského podniku nasledovne: 
- predaj rakiev a ostatných smútočných potrieb, 
- prevádzkovanie trhovísk a trhových miest, 
. prenájom areálu Mestského futbalového štadióna – ul. Družstevná, Bardejov, 
- prenájom detského dopravného ihriska – ul. Nábrežná, Bardejov, 
- prevádzkovanie autoparkovísk, 
- prevádzkovanie Mestského hnedého priemyselného parku – ul. Duklianska, Bardejov 
- nakladanie s odpadmi kategórie nie nebezpečných ( N ) odpadov. 
Touto zmenou predmetu podnikateľskej činnosti by sa zabezpečil oddelený finančný tok 

pre hlavnú ako aj podnikateľskú činnosť ( jednotlivé činnosti sú účtovne aj personálne 
oddelené od hlavnej činnosti ). 

V zmysle §26, ods. 1 Zákona 523 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy  ak osobitný predpis neustanovuje inak príspevkové organizácie poskytujú svoje 
výkony  odplatne. Preto výkony, ktoré plynuli z činnosti zaradených v predmete 
podnikateľskej činnosti, ktoré touto zmenou Zriaďovacej listiny sú z predmetu hlavnej 
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činnosti vypustené budú zaradené do predmetu hlavnej činnosti. Jedná sa o nasledujúce 
činnosti:  

a) prenájom nebytových priestorov – výkony budú súčasťou príjmov a výdavkov 
činnosti , v ktorej je zaradená správa nehnuteľnosti ( napr. výkony dosiahnuté s prenájmu 
nebytových priestorov v Športovej haly budú súčasťou rozpočtu prvku Športová hala - správa 
a údržba športovo – rekreačných zariadení vrátane detských ihrísk ), 

b) prenájom areálu zimného štadióna – ul. Kutuzovova, Bardejov – výkony budú 
súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu  prvku Zimný štadión v hlavnej činnosti, 

c) vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok – výkony ( náhodilé príjmy ) budú 
súčasťou príjmov a výdavkov činnosti, s ktorou súvisia ( napr. nahodilý príjem z výkonu 
zimnej údržby, asfaltovania a pod. bude súčasťou príjmov a výdavkov činnosti správa 
a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a parkovísk, 

d) vnútroštátna nákladná cestná doprava – výkony budú súčasťou rozpočtu prvku 
programového rozpočtu prvku zaradeného do činnosti vnútropodniková doprava, 

e) prevádzkovanie pohrebnej služby, vrátane prepravy zosnulých – výkony budú 
súčasťou rozpočtu prvkov programového rozpočtu zaradených do činnosti správa a údržba 
mestských cintorínov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Príloha č. 1 
 

Mesto Bardejov 
Radničné námestie č. 16, 082 01 Bardejov 

Slovenská republika 
 
                                                                                            V Bardejove ....... 
 

Mesto Bardejov v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 

 
vydáva 

 
Doplnok č. 12 

 
k  Zriaďovacej listine Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku 
Bardejov vydanej 02. 01. 1992, ktorým sa mení a dopĺňa  Zriaďovacia listina 
Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov vydaná dňa 02. 
01. 1992 takto: 
 

V časti B) Základný predmet činnosti podniku – sa mení znenie základných funkcií 
nasledovne: 

 
Predmetom hlavnej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského 

podniku Bardejov je zabezpečovanie verejnoprospešných úloh v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v nasledovnom znení: 

 
- správa a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a parkovísk, 
- správa a údržba verejného osvetlenia, 
- správa a údržba verejnej zelene a parkov, 
- správa a údržba mestských cintorínov, 
- správa a údržba trhovísk, 
- správa a údržba športovo – rekreačných zariadení vrátane detských ihrísk, 
- odchyt a karanténa túlavých domestikovaných zvierat, 
- vnútropodniková doprava, 
- správa, prevádzka, údržba, oprava objektov a zariadení – kultúrnych pamiatok  

v správe podniku, 
- organizácia a usporiadanie festivalov, prehliadok, výstav, koncertov, 

spoločenských zábav, súťaží v oblasti kultúry a pod., 
- zber a preprava komunálnych odpadov a drobných stavebných  odpadov vrátane 

ich  vytriedených zložiek, 
- prevádzkovanie a správa zberného dvora, 
- prevádzkovanie a správa zrekultivovanej skládky odpadov,  
- zhromažďovanie, triedenie, lisovanie a skladovanie vytriedených zložiek 

komunálnych odpadov, 
- zber a preprava biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, 
- prevádzkovanie a správa zariadenia na spracovanie biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov. 
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 V súlade s § 26 ods. ( 1 ) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

v platnom znení môže podnik v súvislosti s výkonom uvedených činností poskytovať svoje 
služby a výkony odplatne v súlade s osobitnými predpismi a to výberom poplatkov za 
poskytované výkony ako náhodný príjem. Tento príjem je súčasťou rozpočtovaného príjmu 
príslušného programu. 

 
Predmetom vedľajšej - podnikateľskej činnosti Bardejovského podniku služieb 

BAPOS, mestského podniku Bardejov je zabezpečovanie nasledovných činností: 
 
. prenájom areálu Mestského futbalového štadióna – ul. Družstevná, Bardejov, 
- prenájom detského dopravného ihriska – ul. Nábrežná, Bardejov, 
- prevádzkovanie trhovísk a trhových miest, 
- prevádzkovanie autoparkovísk, 
- predaj rakiev a ostatných smútočných potrieb, 
- prevádzkovanie Mestského hnedého priemyselného parku – ul. Duklianska,    

Bardejov 
- nakladanie s odpadmi kategórie nie nebezpečných ( N ) odpadov. 
 
 
Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny vydanej dňa 02. 01. 1992 ostávajú nezmenené. 
 
Tento doplnok nadobúda  účinnosť od ........ 2018. 
 
 
 
 
                                                                                         ......................................... 
                                                                                          MUDr. Boris Hanuščák 
                                                                                                 primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Tento materiál obsahuje hlavičku, 2 očíslované strany  a prílohu č. 1 ) 


