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MsZ dňa 12.12.2013 

 

 

NÁVRH  ZMENY  DOPLNKU Č. 8   ZRIAĎOVACEJ   LISTINY  

BARDEJOVSKÉHO PODNIKU SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÉHO PODNIKU BARDEJOV. 

 
 
 
Na základe:                                                         Návrh uznesenia:   

Programu rokovania                                             MsZ po prerokovaní      s c h v a ľ u j e    
          „Návrh zmeny doplnku č.8 zriaďovacej listiny  
          Bardejovského podniku služieb BAPOS, 
          mestského podniku Bardejov“. 
  
Predkladá : 
Ing. Vladimír Zoľák  
riaditeľ m.p. BAPOS 

 
    
Spracoval:  
Marián Novický  
Ing. Miroslav Šinaľ 
 
 
Spravodajca:  
Ing. Vladimír Zoľák, 
riaditeľ m.p. BAPOS 
 
 
Prerokované: 
vo vedení mesta  
vo finančnej komisii   
v mestskej rade 
 
 
 
 

V  Bardejove dňa  05.12. 2013 
 
 

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

k zmene zriaďovacej listiny Bardejovského podniku služieb Bapos,  
mestského podniku Bardejov, doplnkom č.9. 

 
Na základe potreby zosúladenia schválených činností stanovených doplnkom č. 8 k zriaďovacej 

listine Bardejovského podniku služieb Bapos, mestského podniku Bardejov a skutočne vykonávaných 
činností ako aj účtovania príjmov v súlade so zákonom 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení 
Bardejovský ponik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov navrhuje vykonať potrebné zmeny v 
zmysle obsahu návrhu doplnku č. 9.  

 V zmysle plnenia uznesení MsZ sa odovzdaním prevádzky verejných WC na ul. Kellerovej 
novému vlastníkovi a likvidáciou prevádzky verejných WC na ul. Jiráskovej ukončila činnosť v 
programe 0.6.2.0.3. – Správa verejných WC.  
 Prenájmom objektov zimného štadióna na ul. Kutuzovovej a areálu Mestského 
futbalového štadióna na ul. Družstevnej v Bardejove došlo k ukončeniu časti verejnoprospešných 
činností v  programe 0.8.1.0 – Rekreačných a športových služieb v oblasti údržby a prevádzky, čím v 
zmysle príslušných právnych predpisov nadobudol dlhodobý príjem nájmu uvedených areálov 
podnikateľský charakter. Oficiálne spresnenie vedľajších činností si vyžaduje aj presná identifikácia 
činnosti z hľadiska daňového.  
 Zmenou zákona o živnostenskom podnikaní bola koncesovaná živnosť prevádzky 
pohrebných služieb preradená medzi voľné živnosti, čím oddelené definovanie koncesnej živnosti v 
dodatku č. 8 stratilo svoje opodstatnenie. 
 Ukončením spomínaných činností sa náležite zmenila aj rozpočtová skladba podniku v 
uvedených programoch a predpísané účtovanie sa musí vykonávať v súlade s príslušným právnym 
predpisom.  
 Na základe uvedeného Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov  
odporúča prerokovať a schváliť v  MsZ nasledovné znenie obsahu doplnku č. 9 Zriaďovacej 
listiny:  

 
 
PRIMÁTOR   MESTA   BARDEJOV 

 

Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov 
 
Číslo:   ... /2012                                                                                                V Bardejove 12.12.2013  
 

             Doplnok č. 9 
 
 

k zriaďovacej listine podniku Bardejovský podnik služieb – BAPOS, mestský podnik Bardejov,   
                                                       vydanej dňa 02.01.1992. 
 
 
 

Na základe uznesenia MsZ č. ......... zo dňa 12.12.2013, ktorého výpis je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
doplnku 

      v y d á v a m 
 
 

doplnok č. 9. k zriaďovacej listine Bardejovského podniku služieb Bapos, mestského podniku 
Bardejov, ktorým sa doplnok č. 8  Zriaďovacej listiny  z  25.06.2009  mení a dopĺňa takto: 
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V časti B.) Základný predmet činnosti podniku - sa mení znenie základných funkcií následovne:  
 
 

 Predmetom hlavnej činnosti mestského podniku je zabezpečovanie verejnoprospešných  
úloh v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  nasledovne: 

 
- správa a údržba miestnych komunikácii, 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.  
 
 

V súlade s § 26 ods. (1) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách môže 
podnik v súvislosti s výkonom uvedených činností poskytovať svoje služby a výkony odplatne,            
v  súlade s  osobitnými právnymi predpismi a  to výberom poplatkov za poskytované výkony 
ako náhodný príjem. Tento príjem je súčasťou rozpočtovaného príjmu príslušného programu. 

 

Predmetom vedľajšej – podnikateľskej činnosti mestského podniku je zabezpečovanie 
následných činností: 
 
Prevádzkovanie voľných živností: 
 

- 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. 

 
 
Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny vydanej dňa 02.01.1992 ostávajú nezmenené.  
 
Tento doplnok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v MsZ, s účinnosťou od 01.01.2014. 
 
 
 
 
 
         ................................. 
                 MUDr. Boris Hanuščak 
                       primátor mesta 
 
 
 
(Tento materiál obsahuje hlavičku a 2 číslované strany.) 
 


