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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI A JEJ PREDMETE 
PODNIKANIA 

 
 

Identifikačné údaje: 

- Obchodný názov:    EKOBARD, a.s. 

- Sídlo:      Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov 

- IČO: 36 690 830      IČ  DPH : SK2022258579 

- Bankové spojenie:    UniCredit Bank a.s., Bardejov 

- číslo účtu / IBAN:     SK85 1111 0000 0013 0412 4007    

-     Právna forma:     akciová spoločnosť 

-     Počet pracovníkov:    33 zamestnancov 

-     Emitované akcie:     zaknihované  500 ks  á  796,654053 EUR 

-     Zodpovední pracovníci :   Tibor Holtman – predseda predstavenstva 

-     Kontakt :     tel. : 0910 809 868 

      e-mail: tibor.holtman@ekobardas.sk; 

 

          Spoločnosť EKOBARD, a.s. bola založená dňa 28.9.2006 a do obchodného registra 

zapísaná dňa 25.10.2006. Hlavným 100% vlastníkom akcií spoločnosti EKOBARD a.s. je od 

roku 2017 Mesto Bardejov.  

 Predmetom činnosti na základe výpisu z Obchodného registra je predovšetkým : 

➢ podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 

➢ uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

➢ uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 

➢ podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

➢ sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti 

➢ maloobchod v rozsahu voľných živností 

➢ veľkoobchod v rozsahu voľných živností 

➢ odťahová služba 

➢ úprava trávnatých, záhradných porastov a vodných tokov 

➢ prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

➢ prevádzkovanie športových zariadení  

➢ odchyt zvierat 

➢ prevádzkovanie verejných WC 

➢ prevádzkovanie trhovísk a trhových miest 

➢ prevádzkovanie čistiarní 

➢ baliace činnosti 

➢ prenájom športových potrieb a zariadení 

➢ prevádzkovanie parkovísk 

➢ ťažba štrku 
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Základné imanie:  398 327,026500 EUR 

 

 Akcionár Podiel na ZI v EUR Podiel na ZI v % Počet akcií 

1. Mesto Bardejov 398 327,03 EUR 100,00 % 500 ks 

 

Hlavným predmetom podnikania (činnosti) je kompletné nakladanie s odpadmi pre 

Mesto Bardejov, Obec Rešov, Obec Lukavica, Obec Vyšná Voľa, Obec Olšavce, správa 

skládky Lukavica a prevádzkovanie RC zhodnocovania BRKO – Lukavica. 

Profil spoločnosti bol daný štruktúrou zakladateľov, ktorí prepojili a zjednotili záujmy 

a možnosti v oblasti nakladania s TKO, týmto sú na EKOBARD, a.s. prenesené technické 

a finančné garancie. Hlavným akcionárom je od roku 2017 Mesto Bardejov. 

 
 

 

2. ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI 
 

  

PREDSTAVENSTVO : 

 Tibor Holtman   –  predseda predstavenstva 
 

DOZORNÁ RADA : 

Mgr. Alexander Starinský - predseda dozornej rady 

  Mgr. Peter Hudák PhD.  - člen  

  Bc. Michal Hanko  - člen 

 

 

3. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A STAVE MAJETKU 
SPOLOČNOSTI ZA ROK 2019 

 

 

3.1 Popis činnosti spoločnosti  
 

Činnosť spoločnosti  bola zabezpečovaná  organizačnou štruktúrou o celkovom počte 33 

zamestnancov, ktorí priamo podliehajú riaditeľovi, a to :  

 

- riaditeľ spoločnosti – riadi chod akciovej spoločnosti, 

- zástupca riaditeľa – riadi výrobu – nakladanie s odpadmi, správu haly na 

dotrieďovanie odpadu, technické zabezpečenie činnosti spoločnosti   

- ekonomický úsek - 2 pracovníčky – spracovanie personálnej, mzdovej 

a ekonomickej agendy 

- 4 vodiči  zberových vozidiel 



 

  

 

- 1 vodič – multikára 

- 5 pracovníci Zariadenia na zber BRKO - Lukavica 

- 3 pracovníci – vrátnici na skládke Lukavica 

- 9 závozníkov 

- 7 pracovníci – hala na separovaný odpad 

  

         Základná údržba a servis prevádzky sa zabezpečuje prevažne vlastnými 

zamestnancami a odborná údržba a opravy na základe zmluvných vzťahov s dodávateľskými 

firmami.  

 

3.1.1 Stav mechanizácie 

 

- Mercedes Benz EVČ BJ 637AY- r.v. 2007 - vývoz separovaného odpadu – v nájme od 

Mesta Bardejov 

 - MAN EVČ BJ 042AY - r.v. 2006 - vývoz zmesového komunálneho odpadu, zlý technický 

stav, vysoké náklady na údržbu, preto bol dňa 11.10.2018 dočasne vyradený z evidencie 

 - Mercedes Benz EVČ BJ 886 BE - r.v. 2009 - vývoz zmesového komunálneho odpadu 

 - HYUNDAI H1 VALNÍK EVČ BJ 697 BL - vývoz uličných košov a čistenie okolo kontajnerov  

 - Mercedes Benz EVČ BJ 296 CD - r.v. 2016 – vývoz separovaného odpadu /skla/ – v nájme 

od Mesta Bardejov 

- FORD Focus EVČ BJ 123 AY- r.v.2006 - služobné vozidlo 

- Mercedes Benz EVČ BJ 930 CL – r.v. 2005 -  vývoz zmesového komunálneho odpadu – 

zaradené do užívania 23.1.2019 

- ŠKODA FABIA EVČ BJ 152 CO – r.v. 2006 – služobné vozidlo 

 

 Spoločnosť EKOBARD, a.s. v roku 2019 zabezpečovala zber komunálneho 

a separovaného odpadu 6 špeciálnymi vozidlami na zber odpadov. Z toho sú 2 automobily 

v dlhodobom nájme od Mesta Bardejov 4 autá sú majetkom spoločnosti EKOBARD a.s., 

pričom 1 automobil je dočasne vyradený z evidencie, nakoľko je poškodený a dlhodobo 

neslúži svojmu účelu. Vývoz veľkoobjemového odpadu zo zberného dvora, resp.  vývoz 

veľkoobjemového odpadu v rámci jarného a jesenného upratovania v meste Bardejov je 

zmluvne zabezpečený externým dodávateľom služby. 

 

- Triediaca linka – r.v. 2006 – v roku 2019 bola realizovaná oprava hydraulického lisu, lis 

kapacitne nepostačuje potrebám spoločnosti, vysokozdvižný vozík je značne zastaralý. 

 

 



 

  

 

 
3.1.2 Regionálne centrum zhodnocovanie BRKO – Lukavica 

 

    Plnenie projektu na prevádzkovanie „Regionálneho centra zhodnocovania biologicky 

rozložiteľných odpadov“ spoločnosťou EKOBARD, a.s. bolo v súlade s uznesením MsZ č. 

39/2019 zo dňa 27.06.2019 započaté rozvozom 120 lit. plastových BIO nádob k rodinným 

domom v mesiaci júl 2019.  

     Vývoz BIO odpadu z týchto nádob bol následne realizovaný od 1.8.2019 podľa 

harmonogramu vývozov separovaných zložiek na území mesta Bardejov. Zber BRKO je 

zabezpečovaný 2 zbernými vozidlami a 1 vozidlom – nosičom kontajnerov s 5 ks 30 m3 

veľkoobjemových kontajnerov. Spracovanie dovezeného zeleného odpadu je priamo v RC 

zhodnocovania BRKO – Lukavica zabezpečené 2 ks kompostovacími kontajnermi 

HANTSCH, čelným nakladačom KRAMER a ďalšími mechanizmami na úpravu BRKO. 

     Za obdobie 1.8.2019 až 31.12.2019 bolo do kompostárne dovezených 598,96 t biologicky 

rozložiteľných odpadov, z toho spoločnosť EKOBARD, a.s. doviezla 409,83 t a Bapos m.p. 

189,13 t. Za uvedené obdobie bolo v kompostovacích kontajneroch zhodnotených 279,090 t 

biologicky rozložiteľných odpadov na kompost o hmotnosti 209 t. Na ďalšie použite bolo m.p. 

Bapos vydaných zo skladu 68,270 t kompostu, zostatok na sklade je 140,73 t kompostu. 

     Náklady súvisiace so zberom a spracovaním BIO odpadu boli za obdobie júl až december 

2019 vo výške 53 855,84 EUR. V zmysle zmluvy o prevádzkovaní „Regionálneho centra 

zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov“ boli tieto náklady v plnej výške uhradené 

Mestom Bardejov. 

 
 

3.1.3 Množstvo ton vyzbieraného komunálneho odpadu 

 

Z Mesta Bardejov a vyššie spomínaných obcí bolo vyzbierané množstvo ton odpadu: 

 

Katalógové 
číslo 

 
Názov 

Množstvo v 

tonách 

200301 Zmesový KO 7015,99 

200307 Objemný odpad 1085,04 

200308 Drobný stavebný odpad 212 

200101 Papier a lepenka 92,61 

200102 Sklo 143,2 

200103 VKM 8,6 

200139 Plasty 135,08 

200140 Kovy 5,86 

200138 Drevo 135,14 

200136 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 13,728 

 

 



 

  

 

3.1.4 Množstvo spotrebovaných pohonných hmôt 

 

     Za rok 2019 bolo spotrebovaných 73 670,8 l nafty v hodnote 79 462,09 EUR, ubehnutých 

bolo 181 441 km. 

 

3.2 Vyhodnotenie plnenia hlavných cieľov spoločnosti za rok 2019 

 

  Hlavné ciele spoločnosti uvedené v bode  

1) Zberný dvor, neboli naplnené z dôvodu nezapojenia sa do výzvy na realizáciu rozšírenia 

zberného dvora 1. etapa. Spoločnosť vykazovala straty minulých rokov, čo podmienky výzvy 

nedovoľovali. Uvedený cieľ sa presúva do nasledujúcich rokov.  

Bod 2) Nákup nádob na zber komunálneho a separovaného odpadu – bol realizovaný nákup 

vriec na separovaný odpad pre rodinné domy v celkovej výške 6 189 EUR; nákup 40 ks 1100 

l nádob na separovaný zber v celkovej výške 7 340 EUR.  

Bod 3) Rozšírenie triedenia odpadov o BRKO - viď bod 3.1.2 

 

3.3 Stav majetku 

 

     Prehľad o stave majetku spoločnosti nám poskytnú nasledujúce údaje: 

 

Ukazovateľ 
Stav k 31.12.2019 v 

EUR 
Stav k 31.12.2018 v 

EUR Rozdiel v EUR 

Majetok spolu 187809 169 790 18 019 

Neobežný majetok 45 336 56 405 -11 069 

  z toho: dlhodobý hmotný    
                 majetok 45 336 56 405 -11 069 

Obežný majetok 139 060 110 180 28 880 

  z toho: zásoby 2 202 1 017 1 185 

                 dlhodobé pohľadávky 0 0 0 

                 krátkodobé pohľadávky 132 870 104 952 27 918 

                 finančné účty 3 988 4 211 -223 

Časové rozlíšenie 3 413 3 205 208 

 

     Dlhodobý hmotný majetok vo výške 45 336 EUR tvoria stavby – obytný kontajner a 

samostatné hnuteľné veci – dopravné prostriedky, pričom jeden z nich bol zaradený do 

užívania 23.1.2019 /údaje sú uvedené v zostatkovej hodnote/. Obežný majetok je vo výške 

139 060 EUR, z toho tvoria zásoby 2 202 EUR, ktoré sú vzhľadom na charakter činnosti 

akciovej spoločnosti v zanedbateľnej výške;  pohľadávky v celkovej výške 132 870 EUR, 

ktoré vzrástli v porovnaní s rokom 2018 o 27 918 EUR a finančné účty vo výške 3 988 EUR.  

      

      



 

  

 

     

Pre finančnú stabilitu spoločnosti má veľký význam nielen štruktúra aktív (majetku), 

ale aj štruktúra zdrojov jeho krytia:  

 

Ukazovateľ 
Stav k 31.12.2019 v 

EUR 
Stav k 31.12.2018 v 

EUR Rozdiel v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 187 809 169 790 18 019 

Vlastné imanie, z toho:  -38 790 -113 816 75 026 

základné imanie 398 327 398 327 0 

pohľadávky za upísané VI 0 0 0 

kapitálové fondy 45 945 39 833 6 112 

fondy zo zisku  0 0 0 

výsledok hosp. min. rokov -558 087 -613 094 55 007 

výsledky hosp. za účtov. obdobie 75 025 61 118 13 907 

Záväzky, z toho  226 599 283 606 -57 007 

krátkodobé rezervy 30 666 21 238 9 428 

dlhodobé záväzky  9323 10 207 -884 

krátkodobé záväzky 186 610 252 161 -65 551 

bankové úvery a výpomoci 0 0 0 
     

     Základným zdrojom krytia je základné imanie vo výške 398 327 EUR a zákonný rezervný 

fond vo výške 45 945 EUR. Ten bol na základe rozhodnutia valného zhromaždenia navýšený 

o 10 % zo zisku roku 2018, t. j. o 6 112 EUR . Zvyšná časť zisku vo výške 55 007 EUR sa 

použila na vykrytie straty minulých rokov.  

     Spoločnosť EKOBARD a.s. ku koncu roka 2019 znížila celkové záväzky oproti roku 2018 

o 57 007 EUR, pričom krátkodobé záväzky klesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

o 65 551 EUR na sumu 186 610 EUR (132 113 EUR  tvoria záväzky voči dodávateľom) a 

narástli krátkodobé rezervy (na nevyčerpanú dovolenku) o 9 428 EUR na sumu 30 666 EUR.   

 

 

3.3 Komentár k hospodárskemu výsledku 

 

     V roku 2019 spoločnosť dosiahla tržby z predaja služieb vo výške 1 107 245 EUR, čo je 

o 116 864 EUR viac ako v roku 2018. Spotreba materiálu a energií za uvedené obdobie bola 

123 987 EUR, čo je o 23 672 EUR viac v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Služby sú 

vo výške 398 875  EUR, čo je o 5 430 EUR menej oproti roku 2018. 

          Spoločnosť EKOBARD a.s. vykázala v roku 2019 zisk vo výške 75 025 EUR, no 

napriek tomu sa ocitá dlhodobo v platobnej neschopnosti, a to z dôvodu stále vysokých 

záväzkov, a tiež nárastu pohľadávok v roku 2019. 

 

 



 

  

 

 

Položka Rok 2019 v EUR Rok 2018 v EUR Rozdiel v EUR 

Výsledok hosp. z hospodárskej činnosti 90 279 64 016 26 263 

Výsledok hosp. z finančnej činnosti -497 -469 -28 

Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 757 2 429 12 328 

 - splatná 16 523 4 196 12 327 

 - odložená  -1766 -1 767 1 

Výsledok hosp. za účtovné obdobie 75 025 61 118 13 907 
 

Poznámka: všetky sumy sú uvedené bez DPH.  

 

 
4. HLAVNÉ CIELE SPOLOČNOSTI NA ROK 2020 

 

 

Bod 1) Zberný dvor: 

Rozšírenie a modernizácia zberného dvora 

Odber nebezpečných odpadov – zabezpečiť povolenie  

Realizácia spevnených plôch a oplotenia 

Dobudovanie administratívnych a sociálnych priestorov 

Obnova technických zariadení na úpravu vytriedeného odpadu 

Bod 2) Rozšírenie periodicity vývozu separovaného odpadu a zberu BRKO 

Bod 3) Nákup nádob na zber komunálneho a separovaného odpadu  

Bod 4) Zintenzívnenie triedenia odpadov o odpadového dreva – odpadové drevo je 

na základe zmluvy so spoločnosťou XYLO Machinery SK s.r.o. recyklované v 

uvedenej spoločnosti. 

Bod 5) Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov: 

 Zabezpečenie dostatočného množstva drevnej štiepky 

 Nákup čelného nakladača s hydraulickým vysúvaním  ramena 

 

 

 

 

 

 

 


