
 

 

Dôvodová správa 
 

I. Všeobecná časť 
 

Trenčiansky samosprávny kraj ako objednávateľ dopravných výkonov            
vo verejnom záujme na základe uzatvorenej Zmluvy 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 bol požiadaný zástupcami Mesta Trenčín o uzatvorenie Zmluvy 
o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi 
prímestskej autobusovej dopravy. 

Uznesením č. 541/2017 Zastupiteľstvo na svojom XXV. zasadnutí dňa 
03.07.2017 schválilo Zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní prepravy cestujúcich   
na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy (ďalej len Zmluva 
o spolupráci). Na základe schválenia Z TSK bola Zmluva o spolupráci uzatvorená 
a podpísaná zmluvnými stranami dňa 06.07.2017. 

Cieľom uzatvorenia Zmluvy o spolupráci je zvýšenie podielu verejnej osobnej 
dopravy voči individuálnej automobilovej doprave, zamedzenie vytvárania 
dopravných zápch v meste, najmä v centre mesta Trenčín, vytvorenie prijateľnej 
alternatívy pre občanov, zvýhodnenie a zatraktívnenie cestovania verejnou osobnou 
dopravou, skvalitnenie dopravnej obslužnosti územia a i.. 
 
II. Osobitná časť 

 
Zmluva o spolupráci je uzatvorená na dobu určitú do 31.08.2022. Na základe 

Zmluvy o spolupráci udelil Trenčiansky samosprávny kraj zmluvnému dopravcovi, 
SAD Trenčín, a. s. súhlas  so zabezpečením pravidelnej autobusovej dopravy         
na území mesta Trenčín autobusmi prímestskej autobusovej dopravy v termíne        
od 01.07.2017 podľa podmienok špecifikovaných v Zmluve o spolupráci. 

Vzhľadom na rozdielnosť Tarify MHD a Tarify prímestskej autobusovej 
dopravy, vzhľadom na medziročný úbytok tržieb z cestovného a v záujme 
zachovania poskytovania tejto verejnoprospešnej služby občanom mesta Trenčín 
a obyvateľom Trenčianskeho kraja sa zmluvné strany dohodli na riešení možnosti 
finančného vysporiadania. 

Za týmto účelom uzatvárajú Dodatok č. 3, predmetom ktorého je poskytnutie 
náhrady prípadného úbytku tržieb z cestovného v prospech TSK a/alebo Mesta 
Trenčín  s účinnosťou od 01.10.2020.  

Za účelom poskytnutia náhrady úbytku tržieb z cestovného je Trenčiansky 
samosprávny kraj a Mesto Trenčín povinné po skončení príslušného kalendárneho 
roka uskutočňovať vyúčtovanie tržieb z cestovného na základe predloženého výkazu 
Dopravcu o počte prepravených osôb a tržbách z cestovného podľa jednotlivých 
skupín cestujúcich za príslušný kalendárny rok podľa prílohy č. 2 Zmluvy                   
o spolupráci. 

Na základe vyhodnotenia jednotlivých ukazovateľov (štatistík) 
zaznamenávame z titulu rozdielnosti Tarify prímestskej autobusovej dopravy a Tarify 
MHD medziročne úbytok tržieb z cestovného v prímestskej autobusovej doprave 
v rámci vytvoreného spoločného dopravného územia v meste Trenčín. 

Vzhľadom na vyššie uvedené predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na schválenie Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci, ktorý bol 
predložený na zasadnutí Komisie dopravy dňa 07.09.2020 a Komisie pre financie, 
rozpočet a investície dňa 07.09.2020.    


