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S  p  r  á  v  a  

o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra  
na rokovanie MsZ 28.9.2022 

 
 Hlavný kontrolór s útvarom hlavného kontrolóra v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na II. polrok 2022 schv. uzn. MsZ č. 148/2022 zo dňa 23.6.2022 vykonali kontrolu: 
 
1.  Kontrola hospodárenia v m. p. Bapos – prevádzkovanie parkovísk  
     v roku 2021  
     ------------------------------------------------------------------------------------------- 
      (Kontrola vykonaná v dňoch 6.7. – 31.8.2022) 
 
     Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
 
Cieľ kontroly: 
     Hospodárenie vo vedľajšej (podnikateľskej) činnosti – prevádzkovanie parkovísk v roku 
2021, výber parkovného podľa VZN č. 27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste 
Bardejov, zúčtovanie nákladov súvisiacich s prevádzkou daného strediska a výsledok 
hospodárenia za rok 2021. 
 
     Bardejovský podnik služieb – BAPOS, mestský podnik Bardejov, zriadilo Mesto Bardejov 
ako príspevkovú organizáciu na zabezpečovanie úloh v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení, zriaďovacou listinou vydanou dňa 2.1.1992. K zriaďovacej 
listine bolo vydaných 12 doplnkov, ktorými je vymedzený predmet hlavnej činnosti mestského 
podniku a predmet vedľajšej (podnikateľskej) činnosti mestského podniku. Predmetom 
podnikateľskej činnosti mestského podniku, okrem iného, je prevádzkovanie autoparkovísk. 
     Podľa § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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.  
      
1. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O ZÓNE S DOPRAVNÝM   
    OBMEDZENÍM 
 
     Státie motorových vozidiel ako dočasné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore 
verejného priestranstva určeného na parkovanie vozidiel vo vymedzenej zóne mesta Bardejov, 
spôsob platenia za toto dočasné parkovanie upravilo mesto Bardejov vo VZN č. 27/1996 o zóne 
s dopravným obmedzením v meste Bardejov. Súčasťou VZN je príloha č. 1 - Výška úhrad za 
dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií v zóne s dopravným obmedzením. Posledne platné zmeny 
a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 19.11.2015 účinné od 7.12.2015.     
  
     Na parkovanie vozidiel sú určené tieto druhy parkovacích plôch: 
a) verejné parkoviská s organizovanou prevádzkou, počas ktorej je parkovanie s poplatkom, 
mimo prevádzky môže byť voľné a bezplatné 
b) verejné parkoviská bez organizovanej premávky (bez poplatku) 
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c) verejné parkoviská s obmedzenou dobou parkovania (vyhradené parkoviská) 
d) verejné parkoviská 
e) vymedzené úseky miestnych komunikácií 
        
     V zmysle VZN je zóna s dopravným obmedzením vymedzená časť územia mesta Bardejov, 
ktorá je ohraničená vstupmi na Ul. Hurbanova, Ul. Dlhý rad, Ul. Mlynská, Ul. Partizánska, Ul. 
Jiráskova, prejazd do Ul. Rhodyho, Ul. Na hradbách, Ul. Českej Lipy, prejazdy na Ul. 
Hurbanovu a jednosmerný výjazd z Ul. Františkánov.  
Zóna s dopravným obmedzením sa člení na: 
a) Parkovací obvod č. 1: vymedzený CMZ -  Ul. Kláštorská, Ul. Miškovského, Ul. Rhodyho,  
                                        Ul. Veterná, Ul. Stöcklova, Ul. Hviezdoslavova, Ul. Baštová 
                                        Ul. Poštová, Ul. Na Hradbách  
b) Parkovací obvod č. 2: vymedzený Ul. Jiráskova, Ul. Partizánska, Ul. Hurbanova,  
                                        Ul. Mlynská, Ul. Dlhý rad, Ul. Kellerova. 
 
     Začiatok a koniec zóny s dopravným obmedzením je označený zvislým dopravným značením 
v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi. Parkovací obvod č. 1 a parkovací obvod č. 
2. sú označené informačnou tabuľou.  
 
     Prevádzkou a kontrolou systému statickej dopravy na vyhradenom verejnom priestranstve vo 
vymedzenej zóne s dopravným obmedzením, zabezpečením informačného značenia v zóne 
poverilo MsZ mestský podnik Bapos s účinnosťou od 1.1.1997. 
     Za dočasné parkovanie vozidla v zóne sa platí. Sadzobník úhrad je súčasťou VZN mesta 
Bardejov ako príloha č. 1.  
     Dokladom o zaplatení úhrady je parkovacia karta, parkovací lístok vydaný priamo 
pracovníkom parkovacej služby z registračnej pokladne alebo zakúpenie parkovacieho lístka 
prostredníctvom SMS mobil parking. Platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných 
telekomunikačných sieti SR je prevádzkovaný spoločnosťou Mediatex s. r. o. Bratislava. 
Peňažné prostriedky v hotovosti, ktoré inkasujú zamestnanci na stredisku Parkoviská sa 
odvádzajú do pokladne nasledujúci deň (vnútropodnikový predpis Zásady obehu účtovných 
dokladov zo dňa 30.8.2019). 
     Prenosné, neprenosné, vyhradzovacie karty a parkovacie karty obyvateľa zóny vydáva 
prevádzkovateľ po zaplatení príslušného poplatku (Príloha č.1 VZN). 
 
2. PARKOVACIE MIESTA 
   
Prehľad parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením  
 
 
Zóna s dopravným obmedzením 
 

 
Celkový 

počet 
parkovacíc

h miest 

 
Počet  miest 
vyhradených 

pre  
invalidov 

Povolený 
počet 

vyhradených 
parkovacích 

miest 
Ul. Hviezdoslavova 15 1 4 
Ul. Kláštorská 28 1 8 
Ul. Miškovského 16 0 5 
Ul. Rhodyho 10 1 3 
Ul. Stöcklova 69 5 20 
Ul. Poštová 15 0 4 
Ul. Jiráskova 12 0 3 
Ul. Jiráskova - Gymnázium 107 5 32 
Ul. Jiráskova - za OS 31 1 9 
Ul. Hurbanova 27 0 8 



3 
 

Ul. Mlynská - pred športovou halou 59 2 17 
Ul. Mlynská-opr. Pamätníku holokaustu 21 1 6 
Ul. Mlynská - pri Pamätníku holokaustu 20 1 6 
Ul. Dlhý rad - okresný úrad 14 1 4 
Ul. Dlhý rad - za OB 95 1 28 
Ul. Kellerova 10 1 3 
Spolu: 549 21 160 
 
     V súčasnosti má mesto Bardejov k dispozícií 549 parkovacích miest s organizovanou 
prevádzkou, na ktorých prevádzkovateľ systému vyberá poplatky. Na najviac frekventovaných 
parkoviskách sú prítomní pracovníci, u ktorých je možné fyzicky si zakúpiť parkovací lístok. 
Pracovníci sa zdržiavajú na parkoviskách podľa určeného harmonogramu. Celá prevádzková 
doba parkovísk nie je pokrytá fyzickou prítomnosťou pracovníkov, tí sú prítomní na 
parkoviskách iba počas svojej pracovnej doby. V sobotu nie sú parkoviská personálne pokryté.  
     Mestská polícia počas výkonu služby jednotlivých hliadok denne vykonáva kontrolu na 
parkoviskách zameranú na dodržiavanie ustanovení VZN č. 27/1996, teda aj na zaplatenie 
poplatku za parkovanie. Nezaplatenie poplatku bolo riešené udelením blokovej pokuty. V roku 
2021 boli v 111 prípadoch udelené blokové pokuty vo výške 1 200,- Eur.    
 
3. INFORMAČNÝ SYSTÉM  
 
     Dočasné parkovanie vozidiel na parkoviskách a vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií s organizovanou prevádzkou sa riadi Prevádzkovým poriadkom. 
     Prevádzkový poriadok je zverejnený na parkoviskách s organizovanou prevádzkou na 
viditeľnom mieste na informačnej tabuli. Obsahuje označenie a adresu prevádzkovateľa, 
vymedzenie prevádzkovej doby parkoviska, výšku úhrady za dočasné parkovanie vozidla, 
poučenie o povinnosti a spôsobe úhrady za parkovanie, vyznačenie možných dokladov 
o zaplatení, vzory odoslanej SMS správy pre úhradu v príslušnom parkovacom obvode, 
informáciu o možnosti vytlačiť doklad o úhrade na www.bapos.sk. Súčasťou informačnej tabule 
je označenie parkovacieho obvodu.  
     V zmysle Prevádzkového poriadku je prevádzková doba na parkoviskách s organizovanou 
prevádzkou (platených parkoviskách) v parkovacom obvode č. 1 - Po - Pia od 7.00 do 17.00 hod. 
a v So - od 7.00 do 12.00 hod. a v parkovacom obvode č. 2 - Po - Pia od 7.00 do 17.00 hod.  
 
4. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A HMOTNÁ ZODPOVEDNOS Ť 
 
     Výber parkovného na parkoviskách v roku 2021 zabezpečovali 3 zamestnanci na základe 
pracovnej zmluvy zaradených ako dozorca parkoviska.  
     Zamestnanci majú so zamestnávateľom uzatvorené dohody o hmotnej zodpovednosti, na 
základe ktorých preberajú hmotnú zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ktoré sú 
povinní vyúčtovať v zmysle ustanovenia § 182 Zákonníka práce č. 311/2001 (finančné 
prostriedky z tržieb, parkovacie karty, registračná pokladnica).  
     Zamestnanci m.p. Bapos sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
5.   HOSPODÁRSKE  VÝSLEDKY  
 
      Prevádzkovanie parkovísk spoplatnených v rámci rozsahu určenom VZN č. 27/1996 je 
zaradené do vedľajšej činnosti, výsledok hospodárenia sa tvorí z vlastných nákladov, výnosov a 
správnej réžie, z rozpočtu mesta na prevádzkovanie týchto parkovísk nie je poskytnutý žiadny 
príspevok. 
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6.1. Prehľad o nákladoch, tržbách a výsledku hospodárenia za rok 2021 
 

 
(v €) 

 

Spotrebované náklady 1 787,94 
- spotreba materiálu 1 787,94 
Opravy a udržovanie 93,12 
- revízie 93,12 
Služby 7 936,78 
- služby vyp. techn. 134,15 
- ostatné služby - provízie 6 721,29 
- ostatné služby - telefón, telekom 785,52 
- ostatné služby - nemat. povahy 295,82 
Osobné náklady 52 150,25 
- mzdové náklady 36 682,23 
- zákonné soc. poistenie – odvody 11 673,94 
- ostatné sociálne poistenie 920,00 
- zákonné soc. náklady  2 874,08 
Rezervy a oprav. položky 2 007,09 
 
Náklady spolu: 

 
63 975,18 

Výnosy za vlastné výkony 74 747,46 
- tržby - z predaja služieb 1 395,33 
- tržby z predaja služieb - komisionálny predaj 1 391,68 
- tržby z predaja služieb - SMS  27 827,66 
- tržby z predaja služieb - neprenosné karty 933,33 
- tržby z predaja služieb - vyhradzovacie karty 1 583,33 
- tržby z predaja služieb - časové rozlíšenie  - 2 854,45 
- tržby z predaja služieb - parkoviská 44 470,58 
Rozpustenie rezerv 1 034,89 
 
Výnosy spolu: 

 
75 782,35 

Hospodársky výsledok: + 11 807,17 
 
     V stredisku parkoviská - vedľajšia činnosť podniku, bol v roku 2021 dosiahnutý kladný 
hospodársky výsledok vo výške 11 807,17 Eur.  Náklady na podnikateľskú činnosť vo výške 
63 975,18 Eur boli vykryté výnosmi, ktoré boli dosiahnuté vo výške 75 782,35 Eur. 
    
ZÁVER: 
 
     Pri kontrole hospodárenia v Bardejovskom podniku služieb BAPOS, mestský podnik 
Bardejov - vo vedľajšej činnosti - prevádzkovanie parkovísk v roku 2021 neboli zistené 
porušenia príslušných právnych noriem a vnútorných predpisov.      
 
 
Správa o výsledkoch kontrol vyhotovená dňa 21.9.2022 
Materiál obsahuje 4 strany textu 
 
 
 
                                                                                           Ing. Miloš Mikula 
                                                                                      hlavný kontrolór mesta 


