
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 
2014 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  2014 
mesačné preddavky na úhradu náhrady preukázanej straty z poskytovania služieb  
vo verejnom záujme vrátane vyúčtovania preukázanej straty za I. až III. štvrťrok 2014 
a finančného vyrovnania preukázanej straty za rok 2013 (schválené uznesením 
Zastupiteľstva TSK č. 122/2014 zo dňa 26.05.2014) celkom 20 912 218,00 Eur 
v členení: 

 
zmluvnému dopravcovi SAD Prievidza a. s. vo výške 6 480 298,00 Eur;   
zmluvnému dopravcovi SAD Trenčín, a. s. vo výške 14 431 920,00 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 Zastupiteľstva TSK č. 122/2014 zo dňa 26.05.2014 
Zastupiteľstvo TSK schválilo úhradu neuhradenej náhrady preukázanej straty za 
služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na území TSK za rok 
2013 vo výške 923 375,00 Eur v členení podľa jednotlivých zmluvných dopravcov: 
 

SAD Prievidza a. s. vo výške   137 548,00 Eur. 
SAD Trenčín, a. s. vo výške     785 827,00 Eur  
 

Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej 
autobusovej doprave za rok 2014 je vo výške: 

 
SAD Prievidza a. s.       -6 015 712,00 Eur  
SAD Trenčín, a. s.               -12 680 776,00 Eur  
 

Poskytnutý príspevok z Rozpočtu TSK v roku 2014 vrátane finančného 
vyrovnania za I. až III. štvrťrok 2014: 
 
 SAD Prievidza a. s.      5 901 124,00 Eur 
 SAD Trenčín, a. s.     12 487 591,00 Eur  
 
Neuhradená náhrada preukázanej straty za IV. štvrťrok 2014 

 
Doplatok SAD Prievidza a. s.      -114 588,00 Eur 



Doplatok SAD Trenčín, a. s.         -193 185,00 Eur 
 
Trenčiansky samosprávny kraj je povinný uhradiť preukázanú stratu (záväzok 

TSK)  podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 
predpisov, nariadení a smernice EÚ, v súlade s uzatvorenou Zmluvou a to na 
základe zúčtovania posledného kalendárneho štvrťroku príslušného roka najneskôr 
do 31.07. nasledujúceho roka. 

 
Základné ukazovatele, ktoré ovplyvnili výšku preukázanej straty za rok 2014: 

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. nepredpokladané náklady spojené s obchádzkovými trasami – navýšenie 

EON z titulu obchádzkových trás v dôsledku realizácie modernizácie 
železničnej trate zmenou trasovania autobusových liniek vo finančnom 
vyjadrení o 265 063,00 Eur; 

5. nižšie plnenie tržieb z cestovného v porovnaní s predpokladom o 560 451,00 
Eur; 

6. pokles prepravených osôb  v porovnaní s predpokladom o 528 884 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 zmluvnými 
dopravcami. Výsledkom rokovaní bolo podpísanie dodatkov č. 7 dňa 18.06.2014 
a zmena primeraného zisku zo 5,5 % na pôvodných 3 % z objemu EON. 

Zároveň bola vykonaná kontrola EON za rok 2014 externou audítorskou firmou BDR, 
spol. s r. o. Banská Bystrica na základe objednávky TSK. Výsledkom kontroly EON je 
Správa z overenia EON a výnosov za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 SAD 
Prievidza a. s. a SAD Trenčín, a. s, ktoré sú súčasťou predkladaného materiálu. 
Kontrolná skupina skonštatovala, že nevznikli významné rozdiely v nákladových 
položkách pri porovnávaní s predpokladanou ekonomicky oprávnenou stratou.   

 
 


