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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI A JEJ PREDMETE 

PODNIKANIA 
 

Identifikačné údaje: 

- Obchodný názov:    EKOBARD, a.s. 

- Sídlo:     Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov 

- IČO: 36 690 830    IČ  DPH : SK2022258579 

- Bankové spojenie:   UniCredit Bank a.s., Bardejov 

- číslo účtu / IBAN:   SK85 1111 0000 0013 0412 4007    

-     Právna forma:    akciová spoločnosť 

-     Počet pracovníkov:   39 zamestnancov 

-     Emitované akcie:    zaknihované  500 ks  á  796,654053 EUR 

-     Zodpovední pracovníci :  Tibor Holtman – predseda predstavenstva 

-     Kontakt :    tel. : 0910 809 868 

     e-mail: tibor.holtman@ekobardas.sk; 

 

          Spoločnosť EKOBARD, a.s. bola založená dňa 28.9.2006 a do obchodného registra 

zapísaná dňa 25.10.2006. Hlavným 100% vlastníkom akcií spoločnosti EKOBARD a.s. je od 

roku 2017 Mesto Bardejov.  

 Predmetom činnosti na základe výpisu z Obchodného registra je predovšetkým : 

➢ podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 

➢ uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

➢ uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 

➢ podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

➢ sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti 

➢ maloobchod v rozsahu voľných živností 

➢ veľkoobchod v rozsahu voľných živností 

➢ odťahová služba 

➢ úprava trávnatých, záhradných porastov a vodných tokov 

➢ prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

➢ prevádzkovanie športových zariadení  

➢ odchyt zvierat 

➢ prevádzkovanie verejných WC 

➢ prevádzkovanie trhovísk a trhových miest 

➢ prevádzkovanie čistiarní 

➢ baliace činnosti 

➢ prenájom športových potrieb a zariadení 

➢ prevádzkovanie parkovísk 

➢ ťažba štrku 

mailto:tibor.holtman@ekobardas.sk


 

  

 

 

Základné imanie:  398 327,026500 EUR 

 

 Akcionár Podiel na ZI v EUR Podiel na ZI v % Počet akcií 

1. Mesto Bardejov 398 327,03 EUR 100,00 % 500 ks 

 

Hlavným predmetom podnikania (činnosti) je kompletné nakladanie s odpadmi pre Mesto 

Bardejov, Obec Rešov, Obec Lukavica, Obec Vyšná Voľa, Obec Olšavce, správa skládky 

Lukavica a prevádzkovanie RC zhodnocovania BRKO – Lukavica. 

Profil spoločnosti bol daný štruktúrou zakladateľov, ktorí prepojili a zjednotili záujmy 

a možnosti v oblasti nakladania s TKO, týmto sú na EKOBARD, a.s. prenesené technické 

a finančné garancie. Hlavným akcionárom je od roku 2017 Mesto Bardejov. 

 

 

 

2. ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI 
 

  

PREDSTAVENSTVO : 

 Tibor Holtman   –  predseda predstavenstva 

 

DOZORNÁ RADA : 

Do 19.10.2020: Mgr. Alexander Starinský - predseda dozornej rady  

   Mgr. Peter Hudák PhD. - člen  

   Bc. Michal Hanko  - člen 

Od 19.10.2020: Bc. Michal Hanko   - predseda dozornej rady 

   Mgr. Peter Hudák PhD.  - člen 

   Jaromír Zdziebko  - člen  

 

 

 

3. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A STAVE MAJETKU SPOLOČNOSTI 

ZA ROK 2020 
 

 

3.1 Popis činnosti spoločnosti  

 

Činnosť spoločnosti bola zabezpečovaná  organizačnou štruktúrou o celkovom počte 39 

zamestnancov (stav k 31.12.2020), ktorí priamo podliehajú riaditeľovi, a to :  



 

  

 

 

- riaditeľ spoločnosti – riadi chod akciovej spoločnosti, 

- zástupca riaditeľa – riadi výrobu – nakladanie s odpadmi, správu haly na 

dotrieďovanie odpadu, technické zabezpečenie činnosti spoločnosti   

- ekonomický úsek - 2 pracovníčky – spracovanie personálnej, mzdovej 

a ekonomickej agendy 

- 5 vodiči  zberových vozidiel (1 pracovný pomer ukončený k 31.12.2020) 

- 1 vodič – valník na zber uličného odpadu 

- 6 pracovníci Zariadenia na zber BRKO – Lukavica (z toho 1 na zastupovanie počas 

dlhodobej PN) 

- 3 pracovníci – vrátnici na skládke Lukavica 

- 12 závozníkov (3 zamestnanci - výpomoc počas čerpania dovoleniek, PP ukončené  

k 31.12.2020)  

- 8 pracovníci – hala na separovaný odpad  + zberný dvor 

  

         Základná údržba a servis prevádzky sa zabezpečuje prevažne vlastnými zamestnancami 

a odborná údržba a opravy na základe zmluvných vzťahov s dodávateľskými firmami.  

 

3.1.1 Stav mechanizácie  

 

- Mercedes Benz EVČ BJ 637AY- r.v. 2007 - vývoz separovaného odpadu – v nájme od Mesta 

Bardejov 

 - MAN EVČ BJ 042AY - r.v. 2006 - vývoz zmesového komunálneho odpadu, zlý technický 

stav, vysoké náklady na údržbu, preto bol dňa 11.10.2018 dočasne vyradený z evidencie 

 - Mercedes Benz EVČ BJ 886 BE - r.v. 2009 - vývoz zmesového komunálneho odpadu 

 - HYUNDAI H1 VALNÍK EVČ BJ 697 BL - vývoz uličných košov a čistenie okolo 

kontajnerov  

 - Mercedes Benz EVČ BJ 296 CD - r.v. 2016 – vývoz separovaného odpadu /skla/ – v nájme od 

Mesta Bardejov 

- FORD Focus EVČ BJ 123 AY- r.v.2006 - služobné vozidlo 

- Mercedes Benz EVČ BJ 930 CL – r.v. 2005 -  vývoz zmesového komunálneho odpadu  

- ŠKODA FABIA EVČ BJ 152 CO – r.v. 2006 – služobné vozidlo 

- PEUGEOT BOXER TURBO D EVČ BJ 021 CU - r.v. 1995 -  vývoz uličných košov a čistenie 

okolo kontajnerov – zaradené do užívania 7.9.2020 

 



 

  

 

 

 Spoločnosť EKOBARD, a.s. v roku 2020 zabezpečovala zber komunálneho 

a separovaného odpadu 7 špeciálnymi vozidlami na zber odpadov. Z toho sú 2 automobily 

v dlhodobom nájme od Mesta Bardejov 5 autá sú majetkom spoločnosti EKOBARD a.s., pričom 

1 automobil je dočasne vyradený z evidencie, nakoľko je poškodený a dlhodobo neslúži svojmu 

účelu. Vývoz veľkoobjemového odpadu zo zberného dvora, resp.  vývoz veľkoobjemového 

odpadu v rámci jarného a jesenného upratovania v meste Bardejov je zmluvne zabezpečený 

externým dodávateľom služby. 

 

- Triediaca linka – r.v. 2006 – lis kapacitne nepostačuje potrebám spoločnosti, vysokozdvižný 

vozík je značne zastaralý. 

 

 

3.1.2 Regionálne centrum zhodnocovanie BRKO – Lukavica 

 

    Plnenie projektu na prevádzkovanie „Regionálneho centra zhodnocovania biologicky 

rozložiteľných odpadov“ spoločnosťou EKOBARD, a.s. bolo v súlade s uznesením MsZ č. 

39/2019 zo dňa 27.06.2019 započaté rozvozom 120 lit. plastových BIO nádob k rodinným 

domom v mesiaci júl 2019.  

     Vývoz BIO odpadu z týchto nádob bol následne realizovaný od 1.8.2019 podľa 

harmonogramu vývozov separovaných zložiek na území mesta Bardejov. Zber BRKO je 

zabezpečovaný 2 zbernými vozidlami a 1 vozidlom – nosičom kontajnerov s 5 ks 30 m3 

veľkoobjemových kontajnerov. Spracovanie dovezeného zeleného odpadu je priamo v RC 

zhodnocovania BRKO – Lukavica zabezpečené 2 ks kompostovacími kontajnermi HANTSCH, 

čelným nakladačom KRAMER a ďalšími mechanizmami na úpravu BRKO. 

     Za obdobie 1.1.2020 až 31.12.2020 bolo do kompostárne dovezených 2881,1 t biologicky 

rozložiteľných odpadov, z toho spoločnosť EKOBARD, a.s. doviezla 1808,1 t a Bapos m.p. 

1073 t. Zostatok na sklade z roku 2019 bol 319,87 t biologicky rozložiteľných odpadov. Za 

uvedené obdobie bolo v kompostovacích kontajneroch zhodnotených 1335,6 t biologicky 

rozložiteľných odpadov na kompost o hmotnosti 1001,6 t. Na ďalšie použite bolo zo skladu 

vydaných m.p. Bapos 134,56 t kompostu, EKOBARDu a.s 130,34 t kompostu, zostatok na 

sklade je 736,7 t kompostu. Z roku 2019 bol zostatok kompostu na sklade 140,73 t, spolu bolo na 

sklade ku koncu roka 2020 877,43 t kompostu. 

     Náklady súvisiace so zberom a spracovaním BIO odpadu boli v roku 2020 vo výške 

137 528,98 EUR. V zmysle zmluvy o prevádzkovaní „Regionálneho centra zhodnocovania 

biologicky rozložiteľných odpadov“ boli tieto náklady v plnej výške uhradené Mestom Bardejov.  



 

  

 

3.1.3 Množstvo ton vyzbieraného komunálneho odpadu 

 

Z Mesta Bardejov a vyššie spomínaných obcí bolo vyzbierané množstvo ton odpadu: 

 

Katalógové 

číslo 

 
Názov 

Množstvo v 

tonách 

200301 Zmesový KO 7391,96 

200307 Objemný odpad 850,79 

200308 Drobný stavebný odpad 336,32 

200101 Papier a lepenka 98,29 

200102 Sklo 145,28 

200103 VKM 11,324 

200104 Obaly z kovov 4,288 

200139 Plasty 146,47 

200140 Kovy 10,61 

200138 Drevo 280,60 

200136 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 25,106 

 

 

3.1.4 Množstvo nakúpených pohonných hmôt 

 

     V roku 2020 bolo nakúpených 85 366,77 l nafty v hodnote 77 507,95 EUR, 247,73 l benzínu 

v sume 235,69 EUR a 1026,99 LPG v sume 420,36 EUR. 

 

 

               3.2 Vyhodnotenie plnenia hlavných cieľov spoločnosti za rok 2020 

 

  Hlavné ciele spoločnosti pre rok 2020:  

Bod 1) Zberný dvor: 

Rozšírenie a modernizácia zberného dvora 

Odber nebezpečných odpadov – zabezpečiť povolenie  

Realizácia spevnených plôch a oplotenia 

Dobudovanie administratívnych a sociálnych priestorov 

Obnova technických zariadení na úpravu vytriedeného odpadu 

Ciele uvedené v tomto bode neboli naplnené z dôvodu nezapojenia sa do výzvy na realizáciu 

rozšírenia zberného dvora, realizácie spevnených plôch, oplotenia a dobudovania 

administratívnych priestorov, nakoľko celkovú projektovú dokumentáciu prevzalo Mesto 

Bardejov, ktoré zabezpečuje financovanie projektu formou štrukturálnych fondov. Odber 

nebezpečných odpad z dôvodu pandémie COVID-19 nebol realizovaný. 



 

  

 

 

Bod 2) Rozšírenie periodicity vývozu separovaného odpadu a zberu BRKO. 

V mesiacoch apríl až november roku 2020 bol vývoz separovaného odpadu a zberu BRKO 

realizovaný na týždennej báze, pričom pôvodne bol plánovaný v dvojtýždňových intervaloch.  

 

Bod 3) Nákup nádob na zber komunálneho a separovaného odpadu  

V roku 2020 spoločnosť nakúpila 20 ks 1100 l nádob na komunálny odpad v hodnote 3816 

EUR. Tiež bol realizovaný nákup vriec na separovaný odpad pre rodinné domy v sume 

2 839,20 EUR a nákup 40 ks 1100 l nádob na separovaný zber v celkovej výške 7 230 EUR.  

 

Bod 4) Zintenzívnenie triedenia odpadov o odpadového dreva – odpadové drevo je na 

základe zmluvy so spoločnosťou XYLO Machinery SK s.r.o. recyklované v uvedenej 

spoločnosti.  

Spoločnosť EKOBARD a.s. v roku 2020 zhodnotila 280,6 t dreva, čo je o 145,46 t viac 

v porovnaní s rokom 2019.  

 

Bod 5) Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov: 

 Zabezpečenie dostatočného množstva drevnej štiepky 

  Nákup čelného nakladača s hydraulickým vysúvaním  ramena 

Drevnú štiepku spoločnosť zabezpečila výrubom drevín v areáli spoločnosti. Nákup čelného 

nakladača je riešený v rámci projektu na rozšírenie zberného dvora. 

 

3.3 Stav majetku 

 

     Prehľad o stave majetku spoločnosti nám poskytnú nasledujúce údaje: 

Ukazovateľ 

Stav k 31.12.2020 v 

EUR 

Stav k 31.12.2019 v 

EUR Rozdiel v EUR 

Majetok spolu 210 118 187 809 22 309 

Neobežný majetok 36 553 45 336 -8 783 

  z toho: dlhodobý hmotný    
                 majetok 36 553 45 336 -8 783 

Obežný majetok 161 451 139 060 22 391 

  z toho: zásoby 1 986 2 202 -216 

                 dlhodobé 

pohľadávky 0 0 0 

                 krátkodobé 

pohľadávky 126 264 132 870 -6 606 

                 finančné účty 33 201 3 988 29 213 

Časové rozlíšenie 12 114 3 413 8 701 



 

  

 

     Dlhodobý hmotný majetok vo výške 36 553 EUR tvoria stavby – obytný kontajner a 

samostatné hnuteľné veci – dopravné prostriedky, pričom jeden z nich bol zaradený do užívania 

7.9.2020 /údaje sú uvedené v zostatkovej hodnote/. Obežný majetok je vo výške 161 451 EUR, 

z toho zásoby tvoria 1 986 EUR – stav majetku na sklade zodpovedá stavu PHM v nádržiach 

k 31.12.2020; pohľadávky v celkovej výške 126 264 EUR klesli o 6 606 EUR v porovnaní 

s rokom 2019 (prevažnú časť pohľadávok vo výške 123 155 EUR tvoria neuhradené 

odberateľské faktúry, ktorých splatnosť je v roku 2021) a finančné účty vo výške 33 201 EUR.  

     

Pre finančnú stabilitu spoločnosti má veľký význam nielen štruktúra aktív (majetku), ale 

aj štruktúra zdrojov jeho krytia:  

Ukazovateľ 

Stav k 31.12.2020 v 

EUR 

Stav k 31.12.2019 v 

EUR Rozdiel v EUR 

Vlastné imanie a záväzky 

spolu 210 118 187 809 22 309 

Vlastné imanie, z toho:  33 685  -38 790 72 475 

základné imanie 398 327 398 327 0 

pohľadávky za upísané VI 0 0 0 

kapitálové fondy 53 447 45 945 7 502 

fondy zo zisku  0 0 0 

výsledok hosp. min. rokov -490 565 -558 087 67 522 

výsledky hosp. za účtov. 

obdobie 72 476 75 025 -2 549 

Záväzky, z toho  176 433 226 599 -50 166 

krátkodobé rezervy 40 743 30 666 10 077 

dlhodobé záväzky 8 101 9 323 -1 222 

krátkodobé záväzky 127 589 186 610 -59 021 

bankové úvery a výpomoci 0 0 0 

      

     Základným zdrojom krytia je základné imanie vo výške 398 327 EUR a zákonný rezervný 

fond vo výške 53 447 EUR. Ten bol na základe rozhodnutia valného zhromaždenia navýšený 

o 10 % zo zisku roku 2019, t. j. o 7 502 EUR . Zvyšná časť zisku vo výške 67 522 EUR sa 

použila na vykrytie straty minulých rokov.  

     Spoločnosť EKOBARD a.s. znížila celkové záväzky oproti roku 2019 o 50 166 EUR na sumu 

176 033 EUR, pričom krátkodobé záväzky klesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 59 021 

EUR na sumu 127 589 EUR (66 811 EUR tvoria záväzky voči dodávateľom) a narástli 

krátkodobé rezervy (na nevyčerpanú dovolenku) o 10 077 EUR na sumu 40 743 EUR.   

 

 

 

 



 

  

 

3.4 Komentár k hospodárskemu výsledku 

 

     V roku 2020 spoločnosť dosiahla tržby z predaja služieb vo celkovej výške 1 194 666 EUR, 

čo je o 87 421 EUR viac ako v roku 2019. Spotreba materiálu a energií za uvedené obdobie bola 

117 538 EUR, t.j. o 6 449 EUR menej v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Služby sú vo 

výške 381 947 EUR, čo je o 16 928 EUR menej oproti roku 2019. 

          Spoločnosť EKOBARD a.s. vykázala v roku 2020 zisk vo výške 72 476 EUR. 

 

Položka 

Rok 2020 v 

EUR 

Rok 2019 

v EUR Rozdiel v EUR 

Výsledok hosp. z hospodárskej činnosti 90 094 90 279 -185 

Výsledok hosp. z finančnej činnosti -604 -497 -107 

Daň z príjmov z bežnej činnosti 17 014 14 757 2 257 

 - splatná 18 780 16 523 2 257 

 - odložená  -1 766 -1 766 0 

Výsledok hosp. za účtovné obdobie 72 476 75 025 -2 549 

 
Poznámka: všetky sumy sú uvedené bez DPH.  

 

 

4. HLAVNÉ CIELE SPOLOČNOSTI NA ROK 2021 

 

Bod 1) Rozšírenie periodicity vývozu separovaného kuchynského odpadu 

Bod 2) Nákup nádob na zber komunálneho a separovaného odpadu  

Bod 3) Nákup veľkoobjemových kontajnerov na zberný dvor na uloženie skla, 

kovov, papiera a lepenky  

Bod 3) Zintenzívnenie triedenia odpadov o odpadového dreva – odpadové drevo je na 

základe zmluvy so spoločnosťou XYLO Machinery SK s.r.o. recyklované v uvedenej 

spoločnosti. 

Bod 4) Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov: 

   Zabezpečenie dostatočného množstva drevnej štiepky 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
Oddelenie: životné prostredie 

 

Materiál na poradu primátora, dňa 14.05.2021 

Prerokované  s prednostom MsÚ, dňa 11.05.2021 

 

VEC:  Stanovisko odd. ŽP k výsledku hospodárenia spol. EKOBARD, a.s.  

za rok 2020 

 
Dňa 05.05.2021 bolo spol. EKOBARD, a.s. doručený výsledok hospodárenia spol. 

EKOBARD, a.s. za rok 2020 na odd. ŽP. V tejto súvislosti  predkladáme stanovisko odd. ŽP 

k výsledku hospodárenia spol. EKOBARD, a.s. za rok 2020. 

 

Spol. EKOBARD, a.s. predložila mestu k výsledku hospodárenia spol. za rok 2020: 

- Výročnú správu za rok 2020, 

- Účtovnú závieku k 31.12.2020, 

- Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2020, 

- Správu nezávislého audítora. 

 

Spol. EKOBARD, a.s. vykázala v roku 2020 zisk vo výške 72 476 €, no napriek tomu sa ocitá 

dlhodobo v platobnej neschopnosti a to z dôvodu stále vysokých záväzkov (176 433 €) a pohľadávok 

(126 264 €). Výsledok hospodárenia z minulých rokov ku koncu roka 2020 predstavuje celkovú 

hodnotu mínus 490 565 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku zníženie straty o 67 522 €.  

 

Z piatich hlavných cieľov spoločnosti na  rok 2020  boli spoločnosťou zrealizované tri. A to: 

Rozšírenie periodicity vývozu separovaného  odpadu a zberu BRKO; Nákup nádob na zber 

komunálneho a triedeného odpadu; Zintenzívnenie triedenia odpadov o odpadové drevo 

(zhodnotenie 280,6 t, čo je o 145,46 t viac v porovnaní s rokom 2019). 

Čiastočne bol zrealizovaný bod týkajúci sa Regionálneho centra zhodnocovania BRKO, a to 

zabezpečenie dostatočného množstva drevnej štiepky, ale doplnenie technológie sa nepodarilo 

zrealizovať. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 

126 209,48 € na projekt „Doplnenie technickej infraštruktúry Regionálneho centra zhodnocovania 

biologicky rozložiteľných odpadov“ bola Mestom zaslaná 14.12.2020. Environmentálny fond 

doposiaľ nevyhodnotil žiadosti. 

Nezrealizovalo sa plánované rozšírenie a modernizácia zberného dvora, aj keď v Žiadosť 

o NFP vo výške 716 573,78 € na projekt „Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove“ bola Mestom 

zaslaná 14.8.2020 do dnešného dňa neboli zo strany riadiaceho orgánu vyhodnotené žiadosti.   

 

Hlavné ciel na rok 2021 boli odkonzultované a sú zosúladene so smerovaním legislatívy 

v odpadovom hospodárstve a hierarchiou odpadového hospodárstva, pričom sa kladie dôraz na 

zavedenie zberu kuchynských odpadov.        

 

 Na základe vyššie uvedeného odd. ŽP odporúča schváliť v orgánoch mesta výsledky 

hospodárenia spol. EKOBARD, a.s.  za rok 2020. 
 

 

Ing. Slavomír Kmecik 

    vedúci odd. ŽP 

Vybavuje: Milan Klimek  
 

e-mail :  milan.klimek@bardejov.sk 
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