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Správa o činnosti dozornej rady  
obchodnej spoločnosti BARDBYT, s. r. o., Bardejov, za rok 2013 

 
Dozorná rada spoločnosti BARDBYT, s. r. o. Bardejov, pracuje v zmysle zák. č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zakladateľskou 
listinou zo dňa 27. 09. 2001 a ďalších dodatkov. Dozorná rada je jedným z orgánov 
spoločnosti a v roku 2012 pracovala v zložení: predseda DR Mgr. Mika Ján, členovia: 
podpredseda DR p. Kapec Milan, JUDr.  Novotný Ján, PaedDr. Šoth Marián, Ing. Arendáč 
Ladislav, zasadala 21.01., 25.02., 18.03.,  15.04., 27.05., 17.06.,  08.07., 19.08., 16.09., 
14.10., 18.11., 02.12.2013. 
 
Dozorná rada spoločnosti BARDBYT s. r. o., na svojich zasadnutiach riešila tieto úlohy: 
 
 - prejednala návrh rozpočtu hospodárskych úloh spoločnosti, plán technického            
            zhodnotenia a plán opráv a údržby v roku 2013,     
- štvrťročne sa oboznamovala s finančnou situáciou spoločnosti a tiež s návrhmi   

prijatia účinných opatrení pre zlepšenie chodu spoločnosti, 
 - na všetkých zasadnutiach sa zaoberala vývojom pohľadávok a záväzkov spoločnosti i 

s návrhmi ich postupnej likvidácie, 
 - v priebehu roka odporučila MsZ schváliť návrh a plnenie rozpočtu spoločnosti, 
 - každý mesiac sa vyjadrovala k návrhu nájmu nehnuteľného majetku, 
 - pravidelne sa oboznamovala s aktualizáciou plánu technického zhodnotenia, 

rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta, ako aj s plánom opráv a údržby počas 
roka 2013, ktoré odporučila MsZ po pripomienkach schváliť, 

- prejednávala návrh  plánu rozpočtu a hospodárskych úloh, návrh  plánu technického 
zhodnotenia spoločnosti a návrh plánu opráv a údržby pre rok 2013 

-         vydala stanovisko pre MsZ k Správe o hospodárení spoločnosti BARDBYT, s. r. o., za 
rok 2012, 

-         stanovisko DR spoločnosti BARDBYT, s. r. o. k návrhu úpravy rozpočtu, technického 
zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta a plánu opráv, údržby bytov 
a nebytových priestorov na rok 2013, 

-         DR podala Správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti BARDBYT, s. r. o. za rok 
2012, 

-         stanovisko DR spoločnosti BARDBYT, s. r. o. k plneniu rozpočtu, hospodárskych 
úloh a investičného plánu obchodnej spoločnosti BARDBYT, s. r. o., 

-         stanovisko DR spoločnosti BARDBYT, s. r. o. k návrhu úpravy rozpočtu pre rok 2013,    
-         DR spoločnosti BARDBYT, s. r. o. sa zaoberala aj pripomienkami k situácii 

v obytných  blokoch H3 a K4 a vydala k ním aj svoje stanovisko,  
 - zhodnotila svoju činnosť v spoločnosti BARDBYT, s. r. o. za rok 2013. 
Okrem týchto základných povinností sa zaoberala rôznymi bežnými úlohami, ktoré  vyplývali 
z celkového chodu spoločnosti, ako aj s ďalšími sťažnosťami občanov. Z jednotlivých 
zasadnutí DR boli vyhotovené zápisnice s návrhom uznesení. Účasť členov DR  na 
jednotlivých zasadnutiach bola bez  absencie. 
 
V Bardejove dňa 14.4.2014  

           Mgr. Ján Mika 
predseda DR BARDBYT, s. r. o 

 
 



 
 


