
Dôvodová správa 
 

 

I. Všeobecná časť 
 

Na základe plánu činností Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Vám prekladáme Informatívnu správu o náhrade preukázanej straty za 
zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 
2013 zmluvným dopravcom na základe uzatvorených zmlúv o výkone vo verejnom 
záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej 
doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení 
jej dodatkov (ďalej len Zmluva). 

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zmluvou poskytol Trenčiansky samosprávny kraj  v priebehu roka  
2013 mesačné preddavky na úhradu náhrady preukázanej straty z poskytovania 
služieb vo verejnom záujme vrátane vyúčtovania preukázanej straty za I. až III. 
štvrťrok 2013  celkom 17 464 511,00 Eur v členení: 

 
zmluvnému dopravcovi SAD Prievidza a. s. vo výške 5 519 768,00 Eur;   
zmluvnému dopravcovi SAD Trenčín, a. s. vo výške 11 944 743,00 Eur.  
 
II. Osobitná časť 

 
Dopravcovia vykonali v súlade s platnou legislatívou a v súlade s čl. VI., bod 6. 

2. Zmluvy pravidelné štvrťročné zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty 
za jednotlivé štvrťroky. 
 Na základe Uznesenia č. 607/2013 zo dňa 24.06.2013 Zastupiteľstvo TSK 
schválilo úhradu neuhradenej náhrady preukázanej straty za služby vo verejnom 
záujme v prímestskej autobusovej doprave na území TSK za rok 2012 vo výške 
878 644,00 Eur v členení podľa jednotlivých zmluvných dopravcov: 
 

SAD Prievidza a. s. vo výške   222 658,00 Eur. 
SAD Trenčín, a. s. vo výške     655 986,00 Eur  
 

Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej 
autobusovej doprave za rok 2013 je vo výške: 

 
SAD Prievidza a. s.       -5 657 316,00 Eur  
SAD Trenčín, a. s.               -12 730 570,00 Eur  
 

Poskytnuté preddavky z Rozpočtu TSK v roku 2013: 
 
 SAD Prievidza a. s.      5 519 768,00 Eur 
 SAD Trenčín, a. s.     11 944 743,00 Eur  
 
Neuhradená náhrada preukázanej straty za rok 2013 

 
Doplatok SAD Prievidza a. s.      -137 548,00 Eur 
Doplatok SAD Trenčín, a. s.         -785 827,00 Eur 
 



Trenčiansky samosprávny kraj je povinný uhradiť preukázanú stratu (záväzok 
TSK)  podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, 
nariadení EÚ  a v súlade s uzatvorenou Zmluvou a to na základe zúčtovania 
posledného kalendárneho štvrťroku príslušného roka najneskôr do 31.07. 
nasledujúceho roka. 

 
Výšku preukázanej straty za rok 2013 negatívne ovplyvnili: 

1. náklady na odpisy – obnova vozidlového parku od r.2005 – nákup nových 
autobusov v priebehu jednotlivých rokov; 

2. náklady na opravy a udržiavanie – rast cien náhradných dielov , úprava 
paušálnych sadzieb (záručná a pozáručná doba) 

3. náklady na priame mzdy a odvody vodičov – plnenie kolektívnej zmluvy; 
4. pokles tržieb z cestovného v porovnaní s predpokladanými tržbami 

o 1 505 720,00 Eur; 
5. pokles prepravených osôb  v porovnaní s predpokladom o 1315 929 osôb, 

prevažne v kategórii žiaci a študenti. 

Vzhľadom na súčasný stav a nedostatok finančných prostriedkov pristúpilo vedenie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja k analýze zmluvných podmienok, ekonomicky 
oprávnených nákladov za účelom prehodnotenia zmlúv s jednotlivými dopravcami, 
s ktorými boli dňa 25.10.2013 podpísané zmluvy o výkone vo verejnom záujme, resp. 
dodatky č. 6 pre rok 2014. 

 

 


