
 

 

Na rokovanie MsZ                        Materiál č.:  9 b ) 

dňa 22.09.2016 

 

NÁVRH NA ROZDELENIE PREVÁDZKOVÝCH HODÍN NA ZIMNOM 
ŠTADIÓNE V RÁMCI ROZPOČTU BARDEJOVSKÉHO PODNIKU 

SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÉHO PODNIKU BARDEJOV 

 
 
 
Na základe:                                                         Návrh na uznesenie:   

plánu zasadnutí                                                 MsZ  po  prerokovaní  schvaľuje 
                                                                          "Návrh na rozdelenie prevádzkových hodín                         

                                                                           na Zimnom štadióne v rámci rozpočtu             
      Bardejovského podniku služieb BAPOS,      
                                                                          mestského podniku Bardejov „  
                                                                                                                                                    
Predkladá :                                                          
Marián Novický                                              
riaditeľ m.p. BAPOS                                           

 
     
Spracoval: 
Marián Novický  
Ing. Miroslav Šinaľ 
Ing. Stanislav Draganovský 
 
Spravodajca:  
Marián Novický, 
riaditeľ m.p. BAPOS 
 
 Prerokované: 
V MsR 
V komisii školstva, telesnej kultúry a športu MsZ 
 
 
 
 
 
        V Bardejove 14.09.2016 
 

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

V súlade s uznesením MsZ v Bardejove č. 31/2016 zo dňa 23. 06. 2016 bola dňa 29. 06. 
2016 podpísaná Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 29. 07. 2011, ktorou sa k 30. 06. 
2016 ukončil prenájom Zimného štadióna na Kutuzovovej ul. v Bardejove nájomcom 
BEMACO HC 46 Bardejov n. o. 

Následne od 01. 07. 2016 prevádzkovateľom Zimného štadióna sa stal Bardejovský 
podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov. 

Na základe žiadostí o pridelenie prevádzkových hodín na Zimnom štadióne a 
v nadväznosti na navrhovanú výšku príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, 
mestský podnik na rok 2016 v programe Šport, podprograme Mestské športoviská, prvku 
Zimný štadión predkladáme návrh na prerozdelenie hodín pre školy, športové kluby, 
organizácie a občianske združenia na rok 2016 . 

 
Sumárny prehľad návrhu prerozdelenia prevádzkových  hodín z pohľadu možností 

výšky príspevku mesta na rok 2016 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 
je uvedený v nasledovnej tabuľke: 

 
 

Subjekt Počet 
hodín Poznámka 

Hokejový klub-
mládež 

624   

Hokejový klub-
dospelí 

125   

Školy 160 denne 2 hodiny-dopoludnie 

ZŠ Pod Vinbargom 240 športová hokejová príprava 

Mesto Bardejov 50   

Spolu 1199   

 
Okrem týchto prevádzkových hodín poskytovaných v rámci príspevku mesta pre 

Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov bezodplatne je pre verejnosť 
navrhovaných   ( v období september – december 2016 ) 120 hodín ( utorok, streda, piatok 
nedeľa po 2 hodiny ) na verejné korčuľovanie odplatne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

( Tento materiál  obsahuje hlavičku a 1 očíslovanú stranu ) 


