
 

 

Na rokovanie      Materiál č.:     

MsZ dňa 15. 04. 2015 

 

NÁVRH DOPLNKU Č. 10 K ZRIAĎOVACEJ LISTINE BARDEJOVSKÉHO 
PODNIKU SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÉHO PODNIKU BARDEJOV. 

 
 
 
Na základe:                                                      Návrh uznesenia: 

Programu rokovania                                          MsZ po prerokovaní „ Návrh Doplnku č. 10 
            k Zriaďovacej listine Bardejovského podniku 

                                                                          služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov „ 
                                                                          schvaľuje 
Predkladá :                                                               
Marián Novický  
riaditeľ m.p. BAPOS 

 
     
Spracoval:  
Ing. Miroslav Šinaľ 
 
 
 
Spravodajca:  
Marián Novický, 
riaditeľ m.p. BAPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  Bardejove dňa  13. 04. 2015 
 

 

Bardejovský podnik služieb  B A P O S , mestský podnik Bardejov 
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Dôvodová správa k návrhu Doplnku č. 10 Zriaďovacej listiny 

Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov. 
 

Na základe odovzdania do správy Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského 
podniku Bardejov majetok  tvoriaci hradobné opevnenia a hradobné bašty  v priebehu roka 
2014 a na základe podmienok čerpania grantu  v rámci Regionálneho operačného plánu 
navrhujeme zmenu Zriaďovacej listiny Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského 
podniku Bardejov doplnkom č. 10, ktorým sa dopĺňa základný predmet činnosti podniku 
o nasledujúce činnosti: 

- správa, prevádzka, údržba, oprava objektov a zariadení – kultúrnych pamiatok  
v správe podniku, 

- organizácia a usporiadanie festivalov, prehliadok, výstav, koncertov, spoločenských 
zábav, súťaží v oblasti kultúry a pod. 

Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny vydanej dňa 02. 01. 1992 ( zmenené a upravené 
doplnkami č. 1 až 9 ) ostávajú nemenné.  

Na základe uvedeného Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov 
navrhuje prerokovať a schváliť v MsZ nasledovné znenie doplnku č. 10 Zriaďovacej listiny: 
 
 

Doplnok č. 10 
 

k zriaďovacej listine podniku Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský 
podnik Bardejov, vydanej 02. 01. 1992. 

 
 

vydávam 
 

doplnok č. 10 k Zriaďovacej listine Bardejovského podniku služieb BAPOS, 
mestského podniku Bardejov, ktorým sa doplnok č. 9  Zriaďovacej listiny zo dňa 12. 12. 
2013  mení a dopĺňa takto: 

 
V časti B) Základný predmet činnosti podniku – sa mení znenie základných funkcií 

nasledovne: 
 
Predmetom hlavnej činnosti mestského podniku je zabezpečovanie 

verejnoprospešných úloh v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení 
nasledovne: 

- správa a údržba miestnych komunikácií, 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, 
- správa, prevádzka, údržba, oprava objektov a zariadení – kultúrnych pamiatok  

v správe podniku, 
- organizácia a usporiadanie festivalov, prehliadok, výstav, koncertov, 

spoločenských zábav, súťaží v oblasti kultúry a pod. 



 3 

 
 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 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 nasledovných činností: 
 
Prevádzkovanie voľných živností: 
 
- prenájom nebytových priestorov, 
- prenájom areálu zimného štadióna – ul. Kutuzovova, Bardejov, 
- prenájom Mestského futbalového štadióna – ul. Družstevná, Bardejov, 
- prevádzkovanie trhovísk a trhových miest, 
- prevádzkovanie auto parkovísk, 
- vykonávanie jednoduchých stavieb a pod dodávok, 
- vnútroštátna nákladná cestná doprava, 
- prevádzkovanie pohrebnej služby, vrátane prepravy zosnulých. 
 
Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny vydanej dňa 02. 01. 1992 ostávajú nezmenené. 
 
Tento doplnok nadobúda  účinnosť od 16. 02. 2015. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ......................................... 
                                                                                          MUDr. Boris Hanuščák 
                                                                                                 primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Tento materiál obsahuje hlavičku a 2 očíslované strany ) 


