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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 12. 04. 2018  číslo  
 
 

K bodu:  Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom LM  
a ARRIVA Liorbus, a. s. za rok 2017 

 

 

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

I. berie na vedomie 

Informáciu o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom LM a ARRIVA Liorbus, a. s. za rok 

2017 

 

 

 

 
                                                                                                        Ing. Ján Blcháč, PhD. 
                                                                                                             primátor mesta 
    
 
 
                                                                                                       Dátum podpisu uznesenia: 
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Dôvodová správa 
 
 

Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom LM a ARRIVA Liorbus,    
a. s. za rok 2017 

 
 

V 8. týždni roku 2018 zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš vykonali finančnú kontrolu na mieste podľa 
§9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v spoločnosti ARRIVA LIORBUS, a. s., Bystrická cesta č. 62, 034 01 Ružomberok. 
Finančná kontrola bola zameraná na kontrolu využitia poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta 
Liptovský Mikuláš na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave Liptovský 
Mikuláš za rok 2017.   
 
 
Cieľ finančnej kontroly na mieste: 
 
     Cieľom kontroly bola kontrola plnenia povinností podľa „Zmluvy o službách vo verejnom záujme pre 
zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš“ zo dňa 23.01.2009 v znení 
jej dodatkov č. 1 - 11 (ďalej len „Zmluva“) vedenej v evidencii u dopravcu pod č. 8/RK/2009 a u mesta pod 
číslom 33/2009/DKS za účelom vykonania ročného zúčtovania podľa Čl. IV bod 4.6. Zmluvy. 

Finančná kontrola za účasti zástupcov ARRIVA Liorbus, a. s. (ďalej len „dopravca“) a mesta Liptovský 
Mikuláš (ďalej len „mesto“) bola zvolaná dopravným orgánom v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej 
doprave a to písomnou výzvou č. MsÚ-ŽPD-2018/02723-002/LEN zo dňa 02.02.2018 na vykonanie 
záverečného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na 
zabezpečenie dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Liptovský Mikuláš za rok 2017. Kontrola 
bola vykonaná dňa 20.02.2018. 

Dopravca v súlade s ustanoveniami uzatvorenej „Zmluvy o službách vo verejnom záujme pre 
zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš“ zo dňa 23.01.2009 v znení 
jej dodatkov č. 1 - 11 (ďalej len „Zmluva“) vedenej v evidencii u dopravcu pod č. 8/RK/2009 a u mesta pod 
číslom 33/2009/DKS, doručil mestu dňa 30.01.2018 „Vyhodnotenie hospodárenia MAD na území mesta 
Liptovský Mikuláš v roku 2017“ v písomnej podobe. 

Dňa 23.01.2018 dopravca predložil mestu v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve nasledovné 
výkazy: 

1. Za mesiac XII/2017: 

• súhrnný mesačný výkaz preukázanej straty z poskytovania zliav podľa liniek, 

• mesačný výkaz nákladov a výnosov bez prístavných a odstavných km podľa liniek, 

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

• mesačný výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v MAD. 
2. Za IV štvrťrok 2017: 

• štvrťročný výkaz preukázanej straty z poskytovania zliav podľa liniek, 

• štvrťročný výkaz nákladov a výnosov bez prístavných a odstavných km podľa liniek, 

• štvrťročný výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v MAD. 
3. Za rok 2017: 

• súhrnný ročný výkaz preukázanej straty z poskytovania zliav podľa liniek, 

• ročný výkaz nákladov a výnosov bez prístavných a odstavných km podľa liniek, 

• ročný výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v MAD, 

• ročný výkaz o poistných udalostiach vozidiel zaradených v MAD. 
4. za mesiac XII/2017 a IV. Štvrťrok 2017 a za rok 2017: 

• mesačný, štvrťročný a ročný výkaz o počtoch prepravených cestujúcich. 
5. V dohodnutých lehotách predložil dopravca mestu aj príslušné výkazy za mesiace I až 

XI/2017 a štvrťročné výkazy za I. až III. štvrťrok/2017  
 
 

Prítomní zástupcovia mesta a dopravcu na základe finančnej kontroly na mieste konštatujú, že:  
 
1. Dopravca za rok 2017 viedol evidenciu nákladov a výnosov a poskytnuté finančné prostriedky viedol 

na samostatnom účte v súlade s bodom 3.17. Zmluvy – dopravca viedol finančné prostriedky 
poskytnuté na základe Zmluvy na samostatnom bankovom účte č. 502646178/0900 IBAN: SK22 0900 
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0000 0050 2646 6178 a to do 31.07.2017. Od 01.08.2017 dopravca viedol finančné prostriedky 
poskytnuté na základe Zmluvy na samostatnom bankovom účte č. 3843777057/0200, IBAN: SK 10 
0200 0000 0038 4377 7057. Oznámenie o zmene čísla účtu bolo mestu oznámené písomne v čase 
zmeny. Ide o účet, na ktorý mesto poukazuje finančné prostriedky. Prekontrolované boli pohyby na 
bežnom účte za rok 2017. 

2. Dopravca v priebehu roka 2017 predkladal výkazy v  súlade s bodmi 3.12. a 3.13. Zmluvy 
3. Dopravca umožnil mestu vykonávať priebežnú kontrolu prevádzky MAD prostredníctvom 

dispečingového systému GPS, ktorý poskytuje online aktuálne údaje o pohybe vozidiel, 
spotrebe pohonných hmôt, prejazdených vzdialenostiach a to jednak na aktuálnej, dennej, 
týždennej, mesačnej a ročnej báze. GPS systém bol zavedený v roku 2016 na základe 
požiadavky mesta. 

4. Z predložených údajov doručených mestu Liptovský Mikuláš dňa 23.01.2018 (Vyhodnotenie 
hospodárenia MAD na území mesta Liptovský Mikuláš v roku 2017) vyplýva, že v roku 2017 pri celkom 
najazdených kilometroch 496 096 km  (pokles o 8 667 oproti 2016) - bolo prepravených 1 171 421 
cestujúcich. Počet prepravených cestujúcich oproti roku 2016 bol nižší o 4,68 % (57 484  cestujúcich). 
Tržby z cestovného boli vo výške 329 241 € a v porovnaní s rokom 2016 poklesli o 5,51 % ( 19 187 
€). 

5. Z titulu poskytovania zliav z cestovného za rok 2017 je celková, dopravcom vykázaná preukázaná 
strata zo zliav cestovného  vo výške 138 107 €.  

6. Zabezpečením dopravnej obslužnosti podľa schváleného cestovného poriadku vznikla objektívne 
dopravcovi preukázaná strata, ktorá nebola pokrytá tržbami, vo výške 209 340 €. Na tejto strate sa 
podieľali všetky autobusové linky MAD. 

7. V roku 2017 došlo k miernemu zníženiu celkových nákladov oproti roku 2016  a to o 4,66 % (33 214 
€), a to najmä z dôvodu ukončenia odpisovania 4 autobusov, čo je v absolútnom vyjadrení medziročný 
pokles o 46,55 % (68 835 €). K zníženiu nákladov došlo aj u priamych miezd o 2,24% (4 260 €) avšak 
to len z dôvodu, že v položke priame mzdy dopravca kalkuluje len mzdy vodičov. Ostatné mzdy 
obslužného a administratívneho personálu boli presunuté pod položku prevádzková réžia, ktorá 
medziročne stúpla o 97,12 % (27 525 €) z toho mzdy v tejto položke predstavovali 16 112,54 €. 
Dopravca informoval, že v rámci spoločnosti boli na základe kolektívnej zmluvy celoplošne zvyšované 
mzdy o 5%  čo malo vplyv aj na výšku odvodov, pričom odvody vodičov sú evidované samostatne 
v kalkulačnom vzorci a odvody obslužného a administratívneho personálu v prevádzkovej réžii vo 
výške 5 658,12 €. Takéto rozdelenie miezd a odvodov je neprehľadné a sťažuje kontrolu využitia 
prostriedkov na mzdy a odvody, nakoľko v prevádzkovej réžii sú vedené aj iné náklady ako 
napríklad náklady súvisiace s vnútropodnikovou kontrolnou činnosťou, s informačným 
dopravným systémom,  s priamou riadiacou činnosťou, umývaním autobusov MAD a ďalšie 
náklady súvisiace s MAD, ktoré nemožno určiť v závislosti na objeme zmluvne dohodnutých 
dopravných výkonov. Dopravca však prevádzkové náklady vedie ako jednu kalkulačnú 
položku, ako prevádzkové náklady spolu a je zložité vyčísliť podiel miezd a odvodov na 
celkových prevádzkových nákladoch. Náklady medziročne vzrástli aj v položke pohonné hmoty 
o 12,23 % (13 914 €), čo koreluje s nárastom ceny nafty.  

8. Náklady na pneumatiky boli vyčíslené vo výške 4 989 € čo predstavuje pokles o 0,97 % (49 €) 
a náklady na opravy a údržbu vozidiel vo výške 74 600 €. Kontrolou na mieste bolo zistené, že 
dopravca si v rámci svojich štandardov kvality nastavil pravidelné technické kontroly vozidiel 
vo vyššom štandarde ako ustanovuje Vyhláška č. 578/2006 Z. z.. Náklady na nadštandardné 
kontroly boli kontrolou vyčíslené vo výške 10 108 €. Tieto náklady, nakoľko nadštandardné 
technické kontroly vozidiel neboli vzájomne odsúhlasené, považujeme za neoprávnené. 

9. Dopravca si uplatňoval na základe Zmluvy primeraný zisk vo výške 3 % z vlastných nákladov 
výkonu, čo predstavuje celkovú ročnú čiastku 19 802 €. Vzhľadom k neoprávneným nákladom 
na opravy a údržbu vo výške 10 108 € sa mení aj výška primeraného zisku, nakoľko sa znižujú 
vlastné náklady výkonu. Primeraný zisk si dopravca uplatní vo výške 19 499 €. 

10. Mesto poskytlo v roku 2017 na základe Zmluvy dopravcovi formou pravidelných mesačných 
preddavkov finančný príspevok vo výške 325 000 € čo je o 5000 € viac ako v roku 2016.  

11. Kontrolou bolo zistené, že dopravca v súlade s bodom 3.19. Zmluvy použil peňažné prostriedky prijaté 
od mesta ako náhradu na vykrytie strát vzniknutých v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 

12. Všetky autobusy používané pre výkony dopravných služieb v MAD zaradené do majetku dopravcu sú 
odpisované v súlade s bodom 8.4. Zmluvy. 

13. Dosiahnuté tržby a poskytnutý príspevok mesta, po úpravách výšky nákladov a primeraného 
zisku v zmysle bodu č. 7 a 8 tejto zápisnice nepostačovali na vytvorenie kladného 
hospodárskeho výsledku. Pri zabezpečovaní dopravných výkonov vykázal dopravca 
ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 po úprave výšky nákladov na opravy a údržbu vo 
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výške 669 464  € (vrátane primeraného zisku 3 %) a tržby vrátane ďalších výnosov vo výške 
332 429 €. Celková strata zo zliav a z obslužnosti pre mesto za rok 2017 bola vo výške 337 035 
€. Mesto poskytlo príspevok na predpokladanú stratu vo výške 325 000 €. Dopravca po 
zaúčtovaní príspevku dosiahol záporný hospodársky výsledok vo vzťahu k mestu vo výške 12 
035 €.  

14. Poverení zástupcovia vykonali fyzickú kontrolu ekonomicky oprávnených nákladov a dosiahnutých 
výnosov v roku 2017. Kontrolované boli zostavy hospodárskeho strediska 2011 MAD LM, 
predovšetkým náklady na PHM a náklady na opravy a údržbu, mzdové náklady a prevádzkovú réžiu.  

15. Dopravca predložil potvrdenia, že nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, 
daňovému úradu a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny: 

• splnenie povinností podľa Zák. č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov potvrdením Daňového 
úradu Žilina, pobočka Ružomberok,  

• odvodových povinností vyplývajúcich zo Zák. č. 461/2003 Z. z . o sociálnom poistení 
potvrdením Sociálnej poisťovne, pobočka LM, a. s.,  

• odvodových povinností vyplývajúcich zo Zák. č. 580/2004 Z. z . o zdravotnom poistení 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdením poisťovní VZP, a. s. , Dôvera, a. s., 
Union, a. s.. 

• splnenie povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím 
podľa § 63 Zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov potvrdením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok. 

16. Vykonanou kontrolou neboli s výnimkou nákladových položiek Náklady na pneumatiky a  Opravy 
a údržba dopravných prostriedkov zistené iné neoprávnene zaúčtované nákladové položky. Náklady 
a  výnosy boli v súlade s predkladanými mesačnými výkazmi. 

 
Záverečné konštatovanie: 
 
Vzhľadom k tomu, že v procese kontroly hospodárenia v mestskej autobusovej doprave Liptovský 
Mikuláš v roku 2017 boli zistené neoprávnene zaúčtované nákladové položky prítomní zástupcovia mesta 
a dopravcu konštatujú: 

1. Dopravca si v rámci svojich štandardov kvality nastavil pravidelné technické kontroly vozidiel vo 
vyššom štandarde ako ustanovuje zákon. Náklady na nadštandardné kontroly boli kontrolou vyčíslené 
vo výške 10 108 €. Tieto náklady, nakoľko nadštandardné technické kontroly vozidiel neboli vzájomne 
odsúhlasené, považujeme za neoprávnené. 

2. Rozdelenie miezd a odvodov v rámci kalkulačného vzorca do položiek Priame mzdy a Prevádzková 
réžia je neprehľadné a sťažuje kontrolu využitia prostriedkov na mzdy a odvody, nakoľko 
v prevádzkovej réžii sú vedené aj iné náklady ako napríklad náklady súvisiace s vnútropodnikovou 
kontrolnou činnosťou, s informačným dopravným systémom,  s priamou riadiacou činnosťou, 
umývaním autobusov MAD a ďalšie náklady súvisiace s MAD, ktoré nemožno určiť v závislosti na 
objeme zmluvne dohodnutých dopravných výkonov. Je  teda zložité vyčísliť podiel miezd a odvodov 
na celkových prevádzkových nákladoch. 

3. Primeraný zisk si dopravca uplatní vo výške 19 499 €. 
4. Hospodárenie MAD za rok 2017 dosiahlo vo vzťahu k mestu, po uplatnení pripomienok mesta 

k neoprávnenosti výšky nákladovej položky opravy a údržba záporný hospodársky výsledok vo výške 
12 035 €. 

5. Dohodnutá výška preddavkových platieb za rok 2017 nepostačovala na úhradu predpokladanej straty 
dopravcu.  

6. Mesto Liptovský Mikuláš navrhuje, aby záporný hospodársky výsledok bol uhradený z doplatku mesta 
vo výške 12 035 €. 

 
Odporúčanie: 
1. Je potrebné dodržiavať štandardy technických kontrol v zmysle Vyhlášky č. 578/2006 Z. z.. V prípade, 

že dopravca v rámci svojich kvalitatívnych štandardov vykonáva technické kontroly v nadštandardnom 
rozsahu oproti zákonným štandardom, je potrebné aby si náklady na ne hradil z vlastných zdrojov. 

2. Keďže mzdy vodičov sú po rozhodnutí dopravcu od roku 2017 vedené samostatne v kalkulačnej 
položke Priame mzdy rovnako ako odvody za týchto zamestnancov sú vedené samostatne 
v Ostatných priamych nákladoch – odvod z miezd a mzdy a odvody ostatného personálu sú vedené 
v kalkulačnej položke  Prevádzková réžia, je potrebné vyčíslenie miezd a odvodov ostatných 
zamestnancov viesť samostatne pod položkou Prevádzková réžia, ako podpoložka Mzdy 
a podpoložka Odvod z miezd, prípadne ich opäť viesť v položke Priame mzdy tak ako do roku 2016. 
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Záver: 
 

Finančnou kontrolou na mieste bolo zistené porušenie zmluvných ustanovení „Zmluvy o 
službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území 
mesta Liptovský Mikuláš“ v znení dodatkov č. 1 - 11 a boli zistené neoprávnene zaúčtované 
nákladové položky týkajúce sa opráv a údržby vozidiel vo výške 10 108 €. Ostatné náklady a 
výnosy boli kontrolou vyhodnotené bez pripomienok. Výsledkom hospodárenia je strata vo výške 
12 035 €. Po uhradení straty je príspevok mesta oproti roku 2016 nižší o 6 303 €. 

 
 










