Dôvodová správa

I. Všeobecná časť
Trenčiansky samosprávny kraj ako objednávateľ výkonov vo verejnom záujme
v súvislosti s uzatvorenou Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej
pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území
Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30. 10. 2009, bol požiadaný zástupcami
MsÚ Trenčín o uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy
cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy (ďalej
lej Zmluva).
Uvedená Zmluva bola dňa 15. 05. 2017 prerokovaná Finančnou a majetkovou
komisiou Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.
II. Osobitná časť
Cieľom uzatvorenia Zmluvy bude zvýšenie podielu verejnej dopravy voči
individuálnej, eliminovanie kongescií, dopravných zápch v meste, zníženie potreby
budovania ďalších parkovísk najmä v centre, spomalenie zhoršovania negatívnych
dopadov na životné prostredie, vytvorenie prijateľnej alternatívy pre občanov
s efektívnejším využívaním verejných financií, zvýhodnenie, zatraktívnenie
cestovania verejnou osobnou dopravou, skvalitnenie dopravnej obslužnosti územia,
skoordinovanie nadväznosti liniek PAD-MHD, zabezpečenie ekonomicky únosného
cestovného pre všetky skupiny obyvateľstva, zabezpečenie výhodného cestovania
pre pravidelných cestujúcich, zabezpečenie pre dopravcov a objednávateľov dopravy
ekonomickejšie zhodnotenie vlastných kapacít s hospodárnejším financovaním,
zvyšovanie rastu kvality verejnej dopravy a zabezpečenie európskych štandardov.
V prípade, ak by sa v praxi tento model spolupráce ukázal ako výhodný a prospešný
pre zmluvné strany, ale hlavne pre cestujúcu verejnosť, môžu zmluvné strany
rokovať aj o schválení Koncepcie integrovaného systému dopravy na území mesta
Trenčín a v okolitých regiónoch. Koncepciu predmetnej Zmluvy, ako jednu
z podmienok čerpania finančných prostriedkov z EÚ (napr. na obnovu integrovaných
zastávok, a pod.) na zabezpečovanie prepravy cestujúcich, bude možné považovať
za pilotný projekt integrovaného dopravného systému.
Na
základe
uvedeného
predkladáme
Zastupiteľstvu
Trenčianskeho
samosprávneho kraja na schválenie Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení prepravy
cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy
s účinnosťou od 01. 07. 2017. Zmluva bola predložená aj na zasadnutí Komisie
dopravy dňa 12. 06. 2017 a Komisie pre financie, rozpočet a investície dňa 15. 06.
2017.

