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Návrh na uznesenie 

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 15. mája 2014 

 

 

K bodu:  

 

Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš 

a spoločnosťou SAD LIORBUS, a.s. 
 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

informácie o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a 

spoločnosťou SAD LIORBUS, a.s. 
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Dôvodová správa 

 

Uznesením č. 90/2013 zo dňa 14. novembra 2013 bol schválený program rokovaní 

Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš pre rok 2014, kde jedným z bodov rokovania 

v mesiaci máj je informácia o plnení podmienok zmluvy o službách uzatvorenej medzi mestom 

Liptovský Mikuláš a spoločnosťou SAD LIORBUS, a.s. pre potreby zabezpečenia mestskej 

autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš. 
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Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi  

mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou SAD LIORBUS, a.s. 

 
Spoločnosť SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok (ďalej len „dopravca“) zabezpečuje na 

území mesta Liptovský Mikuláš dopravné služby, a to na základe Zmluvy o službách vo 

verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský 

Mikuláš zo dňa 23.1.2009 v znení dodatkov č. 1 až 7 (ďalej len „zmluva“). Predmetom tejto 

zmluvy je záväzok dopravcu vykonávať dopravné služby, ktoré by inak, najmä pre ekonomickú 

nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite, alebo by 

ich neposkytoval za určené základné cestovné. Týmto záväzkom sa rozumie záväzok 

prevádzkový, prepravný a tarifný v mestskej autobusovej doprave. Dopravná obslužnosť územia 

mesta Liptovský Mikuláš je zabezpečovaná dopravcom na základe platných dopravných licencií 

a schválených cestovných poriadkov v období platnosti a účinnosti zmluvy. 

 

 Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní verejnej osobnej dopravy a o výkone vo 

verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Liptovský Mikuláš v znení 

dodatkov č. 1 až 5 bola upravená z dôvodov zosúladenia s novým zákonom č. 56/2012 Z.z. 

o cestnej doprave a nevyhnutnej aktualizácie práv a povinností zmluvných strán rozsiahlejšími 

zmenami začiatkom roka 2013, kde bol uznesením mestského zastupiteľstva č. 8/2013 zo dňa 

31.01.2013 schválený dodatok č. 6 ku zmluve. V súlade s týmto uznesením bolo úplné znenie 

zmluvy elektronicky doručené poslancom mestského zastupiteľstva pre internú potrebu. 

Dodatkom č. 7 ku zmluve boli pre rok 2014 definované úhrady mesačných príspevkov na 

pokrytie predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme spolu vo výške 

350 000,- EUR a objednané dopravné výkony. 

 

 

Kontrola nákladových položiek a správnosti údajov poskytnutých dopravcom 

 

V súlade s ustanoveniami bodov 4.3., 4.4. a 4.6. časti IV. zmluvy zvolalo mesto 

Liptovský Mikuláš ako príslušný dopravný správny orgán v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. 

o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, vykonanie ročného zúčtovania poskytnutých 

finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na preukázanú stratu z 

poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave Liptovský Mikuláš 

za rok 2013 a kontrolu nákladových položiek a správnosti údajov poskytnutých dopravcom za 

rok 2013. 

 

Poverení zástupcovia mesta vykonali fyzickú kontrolu ekonomicky oprávnených 

nákladov a dosiahnutých výnosov. Kontrolované boli zostavy hospodárskeho strediska 0231 

MAD LM, predovšetkým náklady na PHM, pneumatiky, ostatný materiál, priame mzdy, odpisy, 

opravy a údržba, cestovné náhrady, odvody zo miezd, služby, ostatné poplatky, prevádzkové 

náklady, platené úroky, poistné, odvody do sociálneho fondu, doplnkové dôchodkové poistenie, 

prevádzková réžia, správna réžia, tržby, ostatné príjmy a poskytnuté príspevky. 

 

 

 



5 
 

Kontrolovaná bola taktiež správnosť údajov poskytovaných dopravcom v priebehu roka 

2013. Dopravca v súlade s článkom 3.13 zmluvy predkladal mestu nasledovné výkazy: 

a) súhrnný mesačný výkaz preukázanej straty z poskytovania zliav, podľa liniek, 

b) mesačný výkaz nákladov a výnosov bez prístavných a odstavných kilometrov, podľa 

liniek, 

c) mesačný výkaz o vynechaných spojoch a dôvodoch ich vynechania, podľa liniek, 

d) štvrťročný výkaz preukázanej straty z poskytovania zliav, podľa liniek, 

e) štvrťročný výkaz nákladov a výnosov bez prístavných a odstavných kilometrov, podľa 

liniek, 

f) štvrťročný výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách, 

g) súhrnný ročný výkaz preukázanej straty z poskytovania zliav, podľa liniek, 

h) ročný výkaz nákladov a výnosov bez prístavných a odstavných kilometrov, podľa liniek, 

i) ročný výkaz nákladov a výnosov bez  prístavných a odstavných kilometrov sumárny, 

j) mesačný, štvrťročný a ročný výkaz o počtoch prepravených cestujúcich, 

k) mesačný výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v MAD Liptovský Mikuláš, 

l) ročný výkaz o poistných udalostiach vozidiel zaradených do MAD. 

 

Z predložených výkazov vyplýva, že v roku 2013 pri celkom najazdených kilometroch 

521 186 km (bez prístavných a odstavných kilometrov 504 117 km) bolo prepravených 

1 326 529 cestujúcich. Počet prepravených cestujúcich oproti roku 2012 bol nižší o 4,15 % 

(pokles o 57 513 cestujúcich). Tržby z cestovného v porovnaní s rokom 2012 poklesli o 4,96 % 

(pokles o 20 203,67 €). 

Z titulu poskytovania zliav z cestovného za rok 2013 je celková, dopravcom vykázaná 

preukázaná strata zo zliav cestovného vo výške 121 903,30 €. Zabezpečením dopravnej 

obslužnosti podľa schváleného cestovného poriadku vznikla objektívne dopravcovi preukázaná 

strata, ktorá nebola pokrytá tržbami, vo výške 227 065,60 €. Na tejto strate sa podieľali všetky 

autobusové linky mestskej autobusovej dopravy. 

 

V roku 2013 došlo k zníženiu celkových nákladov oproti roku 2012 o 2,44 % (18 042 €). 

Dopravca si uplatňoval na základe zmluvy primeraný zisk vo výške 2,5 %, čo predstavuje 

celkovú ročnú čiastku 18 021 €.  

 

Objednávateľ dopravných služieb mesto Liptovský Mikuláš poskytlo v roku 2013 na 

základe zmluvy dopravcovi formou pravidelných mesačných preddavkov finančný príspevok vo 

výške 350 000 €. V mesiaci január bol poskytnutý príspevok vo výške 25 500 €, ostatné mesiace 

pravidelne vo výške 29 500 €. 

Dosiahnuté tržby a poskytnutý príspevok mesta postačovali na vytvorenie kladného 

hospodárskeho výsledku. Pri zabezpečovaní dopravných výkonov vykázal dopravca ekonomicky 

oprávnené náklady za rok 2013 vo výške 738 864,50 € (vrátane primeraného zisku) a tržby 

vrátane ďalších výnosov vo výške 389 895,60 €. Celková strata zo zliav a z obslužnosti pre 

mesto za rok 2013 bola vo výške 348 968,90 €. Mesto poskytlo príspevok na predpokladanú 

stratu vo výške 350 000 €. Dopravca po zaúčtovaní príspevku dosiahol kladný hospodársky 

výsledok vo vzťahu k mestu vo výške 1031,10 €.  

 

Vykonanou kontrolou neboli zistené neoprávnene zaúčtované nákladové položky a 

výnosy boli v súlade s predkladanými mesačnými výkazmi. 
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Na základe týchto skutočností bolo konštatované, že hospodárenie mestskej autobusovej 

dopravy za rok 2013 dosiahlo vo vzťahu k mestu kladný hospodársky výsledok vo výške 

1031,10 €. Nevyčerpaný príspevok vo výške 1031,10 € bude vrátený na účet mesta Liptovský 

Mikuláš. 

 

V nasledovných tabuľkách a grafoch je možné porovnať výsledky hospodárenia mestskej 

autobusovej dopravy Liptovský Mikuláš v roku 2013 s výsledkami hospodárenia z 

predchádzajúcich rokov 2006 až 2012. 

 

 

Tabuľka č. 1 - Porovnanie nákladov a výnosov v MAD Liptovský Mikuláš za roky 2006 - 2013 

 

 
 

 

Graf č. 1 - Porovnanie nákladov a výnosov v MAD Liptovský Mikuláš za roky 2006 – 2013 

 

 

 

 

km EUR EUR EUR EUR/km EUR EUR EUR EUR/km EUR EUR/km EUR EUR

2006 538 167 662 765 16 569,12 679 333,84 1,26 488 284,21 5 249,89 493 534,10 0,92 -185 799,74 -0,35 -112 953,74 -72 845,99

2007 548 984 656 625 16 415,62 673 040,27 1,23 449 858,48 2 386,74 452 245,22 0,82 -220 795,05 -0,40 -114 895,16 -105 899,89

2008 554 300 680 574 17 014,35 697 588,54 1,26 466 074,67 1 782,03 467 856,69 0,84 -229 731,85 -0,41 -143 493,29 -86 238,56

2009 549 229 704 307 21 129,20 725 435,79 1,32 400 135,02 4 047,89 404 182,91 0,74 -321 252,88 -0,58 -130 522,41 -190 730,47

2010 510 009 704 275 21 128,24 725 402,77 1,42 373 231,04 1 924,19 375 155,23 0,74 -350 247,54 -0,69 -129 268,15 -220 979,39

2011 519 156 740 876 22 226,29 763 102,48 1,47 361 358,52 8 087,04 369 445,56 0,71 -393 656,92 -0,76 -134 379,99 -259 276,93

2012 505 388 738 885 22 166,00 761 052,00 1,51 406 952,77 4 139,62 411 092,39 0,81 -349 959,70 -0,69 -125 788,75 -202 004,38

2013 504 117 720 843 18 021,10 738 864,50 1,466 386 749,10 3 146,50 389 895,60 0,77 -348 968,90 -0,69 -121 903,30 -227 065,60
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Tabuľka č. 2 - Porovnanie celkovej straty, poskytnutej dotácie, hospodárskeho výsledku a počtu 

prepravených cestujúcich v MAD Liptovský Mikuláš za roky 2006 - 2013 

 

 

Graf č. 2 – Percentuálny pomer výnosov a celkovej straty na pokrytie ekonomicky oprávnených 

nákladov s primeraným ziskom v MAD Liptovský Mikuláš za roky 2006 – 2013 

 

 

 

Dopravca pre zabezpečenie pohodlia, bezpečnosti, spokojnosti a kultúry prepravy 

cestujúcich postupne obnovoval vozidlový park autobusov. V roku 2013 bol do prevádzky 

zaradený čiastočne nízkopodlažný autobus SOR CN 10,5 LOW ENTRY, s evidenčným číslom 

RK 183BR, spĺňajúci emisnú normu EURO 5 EEV. Norma EEV (moderné ekologické vozidlá) 

je v súčasnosti najprísnejšou európskou normou v oblasti výfukových plynov platnou pre 

autobusy a nákladné vozidlá. V roku 2013 boli z vozového parku MAD vyradená dva autobusy 

Karosa s rokom výroby 1988 a 1989.  V tabuľke č. 3 sa nachádza zoznam všetkých používaných 

vozidiel v MAD Liptovský Mikuláš k 31.12.2013.  

 

 

 

Rok Celková strata
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poskytnutej 

dotácie 

Hospodársky 

výsledok MAD po 

započítaní dotácie

strata (-) / zisk (+) 

Počet 

prepravených 

cestujúcich

EUR EUR EUR

2006 185 799,74 149 373 -36 427 2 178 502

2007 220 795,05 182 567 -38 228 2 045 335

2008 229 731,85 209 785 -19 947 1 900 939

2009 321 252,88 248 490 -72 763 1 666 686

2010 350 247,54 380 000 29 752 1 580 127

2011 393 656,92 387 528 -6 129 1 521 820

2012 349 959,70 350 000 40 1 384 042

2013 348 968,90 350 000 1 031 1 326 529

185 800 220 795 229 732 
321 253 350 248 393 657 349 960 348 969 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tržby+DV

Celková
strata



8 
 

Tabuľka č. 3 - Zoznam používaných vozidiel v MAD Liptovský Mikuláš k 31.12.2013 

 

p.č. 
Evidenčné 

číslo 

Rok 

výroby 
Typové označenie/séria 

Stav 

ubehnutých 

km 

(k 5.3.2014) 

Dátum 

zaradenia do 

prevádzky 

Odpisové 

obdobie 

Ukončenie 

odpisovania 

1 RK 385BI 2000 Karosa C 934 821 148 15.12.2000 - odpísaný 

2 RK 641AR 2005 Karosa B 952.1716 439 212 1.4.2005 - odpísaný 

3 RK 321BK 2005 Karosa B 952.1716 401 224 13.10.2005 - odpísaný 

4 RK 997AU 2006 Karosa B 952.1716 364 705 8.9.2006 - odpísaný 

5 RK 998AU 2006 Karosa B 952.1716 385 376 8.9.2006 - odpísaný 

6 RK 216BC 2008 SOR NB12 City 282 163 1.10.2008 8 rokov 09/2016 

7 RK 221BC 2008 SOR NB12 City 332 089 1.10.2008 8 rokov 09/2016 

8 RK 018BD 2008 SOR NB12 City 305 912 22.12.2008 8 rokov 11/2016 

9 RK 647BH 2010 SOR C 10,5 260 044 13.1.2010 8 rokov 12/2017 

10 RK 602BM 2012 SOR CN 10,5 56 224 9.7.2012 8 rokov 06/2020 

11 RK 634BM 2012 SOR CN 10,5 60 210 9.7.2012 8 rokov 06/2020 

12 RK 183BR 2013 SOR CN 10,5 7 124 4.12.2013 10 rokov 11/2023 

 

Záver 

Mesto Liptovský Mikuláš, ako objednávateľ dopravných služieb, riadne a v súlade so 

zmluvou poskytoval dopravcovi SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok, príspevok na predpokladanú 

stratu mesačnými platbami v celkovej výške 350 000 €. Mesto si v súlade so zmluvou 

uplatňovalo právo meniť a upravovať cestovný poriadok a bolo mu umožnené právo kontrolovať 

výšku nákladových položiek dopravcu a kontrolovať správnosť údajov poskytnutých dopravcom 

na základe ktorých bola vyčíslená preukázateľná celková strata. K zmene tarify a tarifných 

podmienok v roku 2013 nedošlo. 

Dopravca vykonával mestskú autobusovú dopravu v rozsahu uvedenom v zmluve, v 

súlade s ustanoveniami zákona o cestnej doprave, v súlade s platnými dopravnými licenciami 

vydanými mestom Liptovský Mikuláš a podľa schválenej tarify. 

Na základe vykonanej kontroly zo strany objednávateľa dopravných služieb neboli 

u dopravcu zistené neoprávnene zaúčtované nákladové položky a výnosy boli v súlade s 

predkladanými mesačnými výkazmi a možno konštatovať, že hospodárenie mestskej autobusovej 

dopravy za rok 2013 dosiahlo vo vzťahu k mestu kladný hospodársky výsledok. 

 


