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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:   36 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 
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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. 

 

     Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2021 
bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021. Táto účtovná závierka bola 
zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky. Účtovné metódy a všeobecné 
účtovné zásady neboli počas účtovného obdobia menené.  
 
     Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie: účtovná 
závierka spoločnosti k 31.12.2020 (za predchádzajúce účtovné obdobie) bola schválená valným 
zhromaždením spoločnosti dňa 30.11.2021.  
 
     Vyhlásenie núdzového stavu v SR z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 malo dopad na 
činnosť a prevádzku spoločnosti. Bolo nevyhnutné prijať mnohé opatrenia s cieľom zabezpečiť 
stabilné fungovanie spoločnosti aj v komplikovaných podmienkach pandémie.  Napriek zložitej 
situácii sa spoločnosti podarilo udržať činnosť spoločnosti a tržby na plánovanej úrovni.   
 

 

2. ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI 
 
  
PREDSTAVENSTVO : 

 Tibor Holtman   –  predseda predstavenstva 
 

DOZORNÁ RADA : 

Predseda:  Bc. Michal Hanko   (do 10.6.2021) 

Členovia  Mgr. Peter Hudák PhD.   

   Jaromír Zdziebko    



 

  
 

3. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A STAVE MAJETKU SPOLOČNOSTI 
ZA ROK 2021 

 
 

3.1 Popis činnosti spoločnosti  
 

     Činnosť spoločnosti bola zabezpečovaná  organizačnou štruktúrou o celkovom počte 36 

zamestnancov (stav k 31.12.2021), 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 vodič – valník na zber uličného odpadu 

- 5 pracovníci Zariadenia na zber BRKO – Lukavica  

- 3 pracovníci – vrátnici na skládke Lukavica 

- 10 závozníkov  

- 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  vyradený z evidencie a odpredaný za 1 121EUR bez 
DPH do šrotu 
 - 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 ,je v zlom technickom stave, potrebné je ho vyradiť a odpredať za šrotovú cenu 
 - 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, je v zlom technickom stave, končí 
mu STK a emisná kontrola, potrebné vyradiť z evidencie a odpredať za šrotovú cenu 
- 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 2021 zabezpečovala zber komunálneho 
a separovaného odpadu 6 špeciálnymi vozidlami na zber odpadov. Z toho sú 2 automobily 
v dlhodobom nájme od Mesta Bardejov 4 autá sú majetkom spoločnosti EKOBARD a.s. 1 
automobil bol vyradený z evidencie a odpredaný do šrotu v sume 1 121 EUR bez DPH. 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. 
- V 08/2021 bola uzatvorená zmluva so spoločnosťou Hamburger Recycling Slovakia s.r.o. na 

prenájom výkonného lisu v sume 250 EUR/mesiac. Lis slúži na lisovanie kartónových 
obalov a plastových obalov. 

 
 
 
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 1.1.2021 až 31.12.2021 bolo do kompostárne dovezených 3242,65 t biologicky 
rozložiteľných odpadov, z toho spoločnosť EKOBARD, a.s. doviezol 2270,59 t a Bapos m.p. 
972,060 t. Zostatok na sklade z roku 2020 bol 1865,37 t biologicky rozložiteľných odpadov. Za 
uvedené obdobie bolo v kompostovacích kontajneroch zhodnotených 3248,6 t biologicky 
rozložiteľných odpadov na kompost o hmotnosti 2436,5 t. Na ďalšie použite bolo zo skladu 
vydaných m.p. Bapos 376,16 t kompostu, EKOBARDu a.s 130,65 t kompostu, zostatok na 
sklade je 1929,69 t kompostu. Z roku 2020 bol zostatok kompostu na sklade 877,43 t, spolu bolo 
na sklade ku koncu roka 2021 2807,12 t kompostu. V roku 2021 bolo dvakrát dodávateľsky 
zabezpečené preosiatie hrubého kompostu, z čoho vznikol jemnejší kompost na použitie a drevná 
štiepka o hmotnosti 28,72 t, ktorá sa opätovne použila do procesu výroby kompostu. 
     Náklady súvisiace so zberom a spracovaním BIO odpadu boli v roku 2021 vo výške 
156 256,08 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 7265,90 
200307 Objemný odpad 883,82 
200308 Drobný stavebný odpad 356,45 
200101 Papier a lepenka 115,14 
200102 Sklo 191,91 
200103 VKM 9,868 
200104 Obaly z kovov 18,18 
200139 Plasty 150,38 
200140 Kovy 1,92 
200138 Drevo 230,47 
200136 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 32,94 

 
 
3.1.4 Množstvo nakúpených pohonných hmôt 
 
     V roku 2021 bolo nakúpených 82 485,48 l nafty v hodnote 86 679,91 EUR, 191,44 l benzínu 
v sume 221,88 EUR a 749,09 LPG v sume 367,64 EUR. 
 
               
  3.2 Vyhodnotenie plnenia hlavných cieľov spoločnosti za rok 2020 
 
  Hlavné ciele spoločnosti pre rok 2021:  
Bod 1) Rozšírenie periodicity vývozu separovaného kuchynského odpadu – uvedený bod 
z dôvodu zavedenia zberu kuchynského odpadu na území mesta Bardejov v roku 2022 sa 
prenáša do cieľov spoločnosti v uvedený rok.  
 
Bod 2) Nákup nádob na zber komunálneho a separovaného odpadu - spoločnosť EKOBARD, 
a.s. zakúpila 30 ks 1100 l nádob na zber separovaných zložiek KO. 
 
Bod 3) Nákup veľkoobjemových kontajnerov na zberný dvor na uloženie skla, kovov, papiera 
a lepenky – spoločnosť EKOBARD, a.s. zakúpila 3 ks veľkoobjemových kontajnérov na zber 
stavebnej sute, skla, kovov v celkovej sume 12 234 EUR.  
 
Bod 4) Zintenzívnenie triedenia odpadov a odpadového dreva – odpadové drevo je na základe 
zmluvy so spoločnosťou Kronospan s.r.o. Zvolen recyklované v uvedenej spoločnosti a v roku 
2021 to bolo 230,47 t odpadového dreva.   
 
Bod 5) Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov: 
           Zabezpečenie dostatočného množstva drevnej štiepky - drevná štiepka bola zabezpečená 
čiastočne štiepkovaním drevnej hmoty v centre zhodnocovania BRKO a čiastočne presitovaním 
vyrobeného kompostu. 



 

  
 

3.3 Stav majetku 
 

     Prehľad o stave majetku spoločnosti nám poskytnú nasledujúce údaje: 

Ukazovateľ 
Stav k 31.12.2021 v 

EUR 
Stav k 31.12.2020 v 

EUR Rozdiel v EUR 
Majetok spolu 357 270 210 118 147 152 
Neobežný majetok 36 671 36 553  118 
  z toho: dlhodobý hmotný majetok        36671 36553 118 
Obežný majetok 212 740 161 451 51 289 
 z toho: zásoby 2 356 1 986  370 
             dlhodobé pohľadávky 0 0 0 
             krátkodobé pohľadávky 169 020 126 264 42 756 
             finančné účty 41 364 33 201 8 163 
Časové rozlíšenie 7 859 12 114 -4 255 

      

     Dlhodobý hmotný majetok vo výške 36 671 EUR tvoria stavby – obytný kontajner a 
samostatné hnuteľné veci – dopravné prostriedky. Obežný majetok je vo výške 212 740 EUR, 
z toho zásoby tvoria 2 356 EUR – stav majetku na sklade zodpovedá stavu PHM v nádržiach 
k 31.12.2021; pohľadávky v celkovej výške 169 020 EUR vzrástli o 42 756 EUR v porovnaní 
s rokom 2020 a finančné účty vo výške 41 364 EUR.  
 
Prehľad o pohybe zložiek DHM: 

Dlhodobý 

hmotný majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Pozemky Stavby Samostatné 
hnuteľné 

veci 

Pestovateľs ké 
celky trv. 
porastov 

Základné 
stádo a 

ťažné zvier. 

Ostatný 
DHM 

Obstarávaný 
DHM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM 

Spolu 

Prvotné ocenenie          
Stav na zač. 
účt. obdobia 

 5 400 310 022   36 410   351 832 

Prírastky      12 234   12 234 

Úbytky   146 119      146 119 

Presuny          
Stav na konci 
účt. obdobia 

 5 400 163 903   48 644   217 947 

Oprávky          
Stav na zač. 
účt. obdobia 

 975 277 894   36 410   315 279 

Prírastky  450 11 326   340   12 116 

Úbytky   146 119      146 119 

Stav na konci 
účt. obdobia 

 1 425 143 101   36 750   181 276 

Opravné položky          
Stav na zač. 
účt. obdobia 

         

Prírastky          
Úbytky          

Stav na konci 
účt. obdobia 

         

Zostatková 
hodnota 

         

Stav na zač. 
účt. obdobia 

 4 425 32 128      36 553 

Stav na konci 
účt. obdobia 

 3 975 20 802   11 894   36 671 

 



 

  
 

Stav pohľadávok k 31.12.2021:  
Pohľadávky do lehoty splatnosti 165 408 EUR 
- z obchodného styku   159 497 EUR 
- daňové pohľadávky       5 761 EUR 
- iné pohľadávky         150 EUR 
Pohľadávky po lehote splatnosti      3 612 EUR 
- z obchodného styku       3 612 EUR 
Pohľadávky celkom:  169 020 EUR 
      
 

Pre finančnú stabilitu spoločnosti má veľký význam nielen štruktúra aktív (majetku), ale 
aj štruktúra zdrojov jeho krytia:  

 

Ukazovateľ 
Stav k 31.12.2021 v 

EUR 
Stav k 31.12.2020 v 

EUR Rozdiel v EUR 
Vlastné imanie a záväzky 
spolu 257 270 210 118 47 152 
Vlastné imanie, z toho:  74 295  33 685 40 610 
základné imanie 398 327 398 327 0 
pohľadávky za upísané VI 0 0 0 
kapitálové fondy 60 695 53 447 7 248 
fondy zo zisku  0 0 0 
výsledok hosp. min. rokov -425337 -490 565 65 228 
výsledky hosp. za účtov. 
Obdobie 40 610 72 476 -31 866 
Záväzky, z toho  182 975 176 433 6 542 
krátkodobé rezervy 51 179 40 743 10 436 
dlhodobé záväzky 7 071 8 101 -1 030 
krátkodobé záväzky 124 725 127 589 -2864 
bankové úvery a výpomoci 0 0 0 

      
     
     Základným zdrojom krytia je základné imanie vo výške 398 327 EUR a zákonný rezervný 
fond vo výške 60 695 EUR. Ten bol na základe rozhodnutia valného zhromaždenia navýšený 
o 10 % zo zisku roku 2020, t. j. o 7 248 EUR. Zvyšná časť zisku vo výške 65 228 EUR sa 
použila na vykrytie straty minulých rokov.  
      
     Spoločnosť EKOBARD a.s. zvýšila celkové záväzky oproti roku 2020 o 6 542 EUR na sumu 
182 975 EUR, pričom narástli krátkodobé rezervy (na nevyčerpanú dovolenku) o 10 436 EUR na 
sumu 51 179 EUR, dlhodobé záväzky v sume 7 071 EUR tvoria záväzky zo sociálneho fondu vo 
výške 3540 EUR a odložené daňové záväzky v sume 3 531 EUR. Krátkodobé záväzky klesli 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 2 864 EUR na sumu 124 725 EUR (v lehote splatnosti 
124 010 EUR, po lehote 715 EUR), z toho záväzky z obchodného styku tvoria 68 860 EUR, 
záväzky voči zamestnancom 40 754 EUR, daňové záväzky 14 760 EUR a iné záväzky v sume 
351 EUR.  
 
 



 

  
 

3.4 Komentár k hospodárskemu výsledku 
 
          Podľa §9 postupov účtovania pre podnikateľov sa výsledok hospodárenia pred zdanením 
zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na 
účtoch účtovnej triedy 5 okrem účtov 591 – Splatná daň z príjmov, 592 – Odložená daň 
z príjmov. 
     V roku 2021 spoločnosť dosiahla celkové výnosy 1 271 162 EUR pri celkových nákladoch 
1 219 862 EUR, čo predstavuje výsledok hospodárenia pred zdanením 51 300  EUR.  
          Spoločnosť EKOBARD a.s. vykázala v roku 2021 zisk po zdanení vo výške 40 610 EUR. 
 

Položka 
Rok 2021 v 

EUR 
Rok 2020 

v EUR Rozdiel v EUR 
Výsledok hosp. z hospodárskej činnosti 51 875 90 094 -38 219 
Výsledok hosp. z finančnej činnosti -575 -604 -29 
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 690 17 014 -6 324 
 - splatná 12 455 18 780 -6 325 
 - odložená  -1 765 -1 766 1 
Výsledok hosp. za účtovné obdobie 40 610 72 476 -31 866 

Poznámka: všetky sumy sú uvedené bez DPH.  
 
Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2020 - zisk 72 476 EUR  
     Valné   zhromaždenie schválilo  použiť 10% zisku za rok 2020  t. j. 7 247,64 EUR na tvorbu 
zákonného rezervného fondu a zvyšnú časť zisku vo výške 65 228,74 EUR použiť na vykrytie 
straty z minulých rokov. 
Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2021 - zisk 40 610 EUR  
     Návrh na rozdelenie zisku za rok 2021 bude predložený na zasadnutí valnému zhromaždeniu 
nasledovne,  10% zisku vo výške 4 061,01 EUR – tvorba zákonného rezervného fondu 
a 36 549,05 EUR – vykrytie straty z minulých rokov.  
 

 
4. HLAVNÉ CIELE SPOLOČNOSTI NA ROK 2022 

 
Bod 1) Rozšírenie periodicity vývozu separovaného kuchynského odpadu 
Bod 2) Nákup nádob na zber komunálneho a separovaného odpadu  
Bod 3) Zintenzívnenie triedenia odpadov o odpadového dreva – odpadové drevo je na 
základe zmluvy so spoločnosťou Kronospan s.r.o. Zvolen recyklované v uvedenej 
spoločnosti. 
Bod 4) Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov: 

   Zabezpečenie dostatočného množstva drevnej štiepky 
   Bod 5) Nákup špeciálneho vozidla na zber KO a uličného odpadu 

  

Ostatné informácie o spoločnosti 
             Manažment spoločnosti posúdil vplyv pandémie COVID-19 a prebiehajúceho konfliktu 
na Ukrajine vo vzťahu k vykonávanej podnikateľskej činnosti a nepredpokladá jeho významný 
vplyv na činnosť spoločnosti. 







SPRÁVA 

O činnosti Dozornej rady spoločnosti EKOBARD a.s. 

 

 

V roku 2021 dozorná rada spoločnosti EKOBARD a.s. boli zasadnutia z dôvodu 

pandémie obmedzené a preto zasadnutie DR sa uskutočnilo len 10.6.2021, kde bolo 

prejednané schválenie účtovnej závierky za rok 2020. 

 Dozorná rada pracovala od svojho menovania bezodplatne. 

 

 

HOLTMAN Tibor 

predseda predstavenstva a.s. 

 

 

V Bardejove, 13.6.2022 
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