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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M E ST SK ÉH O Z AST U PI T EĽ ST V A  
 

zo dňa 24. 09. 2020  číslo  
 
 

K bodu:  Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom LM  
a ARRIVA Liorbus, a. s. za rok 2019 

 

 

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 

2019 

 

 

 

 
                                                                                                        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 2019 

 
 

V 46. týždni roka 2019 a 01.07.2020  zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš vykonali  dve finančné 
kontroly 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. Finančné kontroly boli zamerané 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 2019.  Dve kontroly prebehli z dôvodu, že a zvlášť kontrolovalo 
obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019 a teda obdobie kedy ešte platila stará zmluva s dopravcom a zvlášť 
obdobie od 01.04.2019 do 31.12.2019 a teda obdobie počas platnosti novej zmluvy, ktorá vzišla z verejnej 
súťaže na dopravcu v MAD. 
 
 

Kontrola obdobia od 01.01.2019 do 31.03.2019: 
 
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 - 14 (ďalej len „Zmluva“), vedenej v evidencii u dopravcu pod č. 8/RK/2009 a u mesta pod 
číslom 33/2009/DKS, zo strany dopravcu za účelom vykonania zúčtovania podľa Čl. IV bod 4.6. Zmluvy za 
obdobie do konca účinnosti zmluvy a teda od 01.01.2019 do 31.03.2019. 

     Cieľom kontroly bola kontrola plnenia povinností podľa Zmluvy zo strany dopravcu za  obdobie 1.štvrťroka 
2019 vzhľadom k tomu, že platnosť vyššie uvedenej zmluvy skončila 31.03.2019. Dňom 01.04.2019 
nadobudla na základe výsledkov verejného obstarávania účinnosť nová Rámcová zmluva o službách vo 
verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Liptovský Mikuláš 
č.218/20019/ŽPD uzatvorená so stávajúcim prepravcom ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62, 034 01 
Ružomberok. 

     Výsledky z vykonanej čiastkovej  kontroly budú súčasťou  celkového záverečného zúčtovania za rok 2019, 
ktoré bude vykonané v roku 2020. 

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-2019/07357-002/LEN zo dňa 29.10.2019 na vykonanie 
záverečného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na 
zabezpečenie dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Liptovský Mikuláš za obdobie od 
01.01.2019 do 31.03.2019. Kontrola bola vykonaná dňa 14.11.2019. 

Dopravca v súlade s ustanoveniami uzatvorenej „Zmluvy“, doručil mestu dňa 20.06.2019 „Vyhodnotenie 
hospodárenia MAD na území mesta Liptovský Mikuláš za január – marec 2019“ v písomnej podobe. 

Dopravca zároveň predložil mestu v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve nasledovné výkazy: 
1. Za mesiac január, február a marec 2019: 

• 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 I. štvrťrok 2019:  

• 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. 
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Prítomní zástupcovia mesta a dopravcu na základe finančnej kontroly na mieste konštatujú, že:  
 
1. Dopravca za kontrolné obdobie 1.štvrťroka 2019 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. 
384377057/0200 IBAN: SK10 0200 0000 0038 4377 7057. Ide o účet, na ktorý mesto poukazuje 
finančné prostriedky. Prekontrolované boli pohyby na bežnom účte z 1.štvrťrok 2019. Na účet boli 
mestom poukázané platby vo výške 90 000 €,  prekontrolované boli výpisy z uvedeného účtu, vrátane 
dokladov poukazujúce platby, pričom za preverované obdobie bol realizovaný nákup nafty v sume 
32 222,40 €, mzdy a odvody v sume 56 777,60 €, t. j. v zmysle zmluvných podmienok 

2. Dopravca v priebehu kontrolného obdobia 2019 predkladal výkazy v  súlade s bodmi 3.12. a 3.13. 
„Zmluvy“ 

3. Z predložených údajov doručených mestu Liptovský Mikuláš dňa 20.06.2019 (Vyhodnotenie 
hospodárenia MAD na území mesta Liptovský Mikuláš za január - marec 2019) vyplýva, že v tomto 
období roku 2019 pri celkom najazdených kilometroch 126 471 km  (nárast o 1245 km oproti 
rovnakému obdobiu 2019) - bolo prepravených 305 414 cestujúcich. Počet prepravených cestujúcich 
oproti rovnakému obdobiu roku 2019 bol nižší o 0,93 % (2880  cestujúcich). Tržby z cestovného boli 
vo výške 85 555 € a v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 poklesli o 1,56 % ( 1359 €).  

 
Tab. č. 1 – Zmena prepravených osôb a tržieb za sledované obdobie 1.štvrťroka 2019 oproti roku      

2018 (%) 

Cestujúci Osoby oproti r. 2018 Tržby oproti r. 2018 

Žiaci 93,18 % 93,12 % 

Obyčajné dopravná karta 99,56 % 99,95 % 

Obyčajné hotovosť 98,50 % 98,48% 

Občania nad 65 r. 108,85 % 109,02 % 

SPOLU 99,07 % 98,44 % 

ROZDIEL -2880 osôb -1359 € 

 
4. Zabezpečením dopravnej obslužnosti podľa schváleného cestovného poriadku a poskytnutím zliav v 

cestovnom dopravca vykázal stratu, ktorá nebola pokrytá tržbami, vo výške 95 290 €. Na tejto strate 
sa podieľali všetky autobusové linky MAD. 

5. V sledovanom období 1.štvvrťroka 2019 došlo k miernemu zvýšeniu vykázaných celkových nákladov 
oproti sledovanému obdobiu roku 2018  a to o 11,94 % (19 417 €). Na zvýšenie nákladov malo vplyv 
najmä zvýšenie cien PHM a ich zvýšená spotreba a to z dôvodu nepriaznivého zimného počasia ale 
aj z dôvodu starého vozidlového parku (zvýšenie o 4051 €), zvýšenie priamych miezd o  7412 € a to 
z dôvodu medziročného nárastu minimálnej mzdy o 8,30 %, z ktorej sa odvíjajú aj mzdové tabuľky 
pracovníkov a taktiež z dôvodu zmien vo vyplácaní príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky. 
Tým pádom zákonite stúpli aj náklady na odvody. Náklady medziročne vzrástli aj v položke 
prevádzkovej a správnej réžie (mzdy prevádzkových a administratívnych zamestnancov  a to o 3714 
€. Naopak zníženie nákladov sme zaznamenali u ostatných priamych nákladoch výške 2471 €. Na 
zvýšení nákladov sa mierne podieľali aj náklady na pneumatiky o 645 €, ostatný priamy materiál o 421 
€, náklady na opravy a údržbu vozidiel o 3150 € a náklady na cestovné o 151 €. 

6. Dopravca si uplatňoval na základe Zmluvy primeraný zisk vo výške 3 % z vlastných nákladov výkonu, 
čo predstavuje celkovú ročnú čiastku 5298 €.  

7. Mesto poskytlo v sledovanom období 1.štvrťroka 2019 na základe Zmluvy dopravcovi formou 
pravidelných mesačných preddavkov finančný príspevok vo výške 90 000 € čo je o 2499 € viac ako 
v roku 2018. 

8. 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. 

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

10. Dosiahnuté tržby a poskytnutý príspevok mesta, nepostačovali na vytvorenie kladného 
hospodárskeho výsledku. Pri zabezpečovaní dopravných výkonov vykázal dopravca 
ekonomicky oprávnené náklady za sledované obdobie 1.štvrťroka 2019 výške 181 906  € 
(vrátane primeraného zisku 3 %) a tržby vrátane ďalších výnosov vo výške 86 616 €. Celková 
strata zo zliav a z obslužnosti pre mesto za sledované obdobie roka 2019 bola vo výške 95 290 
€. Mesto poskytlo príspevok na predpokladanú stratu vo výške 90 000 €. Dopravca po 
zaúčtovaní príspevku dosiahol záporný hospodársky výsledok vo vzťahu k mestu vo výške 
5290 €.  
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11. Poverení zástupcovia vykonali fyzickú kontrolu ekonomicky oprávnených nákladov a dosiahnutých 
výnosov za sledované obdobie1.štvrťroka 2019. Kontrolované boli zostavy hospodárskeho strediska 
2011 MAD LM, predovšetkým náklady na PHM a náklady na pneumatiky a na opravy a údržbu, 
mzdové náklady a prevádzkovú réžiu.  
 

12. Vykonanou kontrolou neboli 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 sledovanom období 1.štvrťroka 2019 neboli zistené neoprávnene zaúčtované nákladové položky prítomní 
zástupcovia mesta a dopravcu konštatujú: 

1. Hospodárenie MAD za sledované obdobie 1.štvrťroka 2019 dosiahlo vo vzťahu k mestu záporný 
hospodársky výsledok vo výške 5290 €. 

2. Dohodnutá výška preddavkových platieb za sledované 1.štvrťroka 2019 nepostačovala na úhradu 
predpokladanej straty dopravcu.  

3. Mesto Liptovský Mikuláš navrhuje, aby záporný hospodársky výsledok bol uhradený z doplatku mesta 
vo výške 5290 € a to v roku 2020 po schválení rozpočtu mesta  

 
 
 
Záver: 
 

Finančnou kontrolou na mieste nebolo 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 - 14 a náklady a výnosy za obdobie 1.štvrťroka 2019  boli 
v súlade s predkladanými mesačnými výkazmi. Výsledkom hospodárenia je strata vo výške 5290 €.  

 
 
 
Kontrola obdobia od 01.04.2029 – 31.12.2019: 
 
Cieľ finančnej kontroly na mieste: 
 
     Cieľom kontroly bola kontrola plnenia povinností podľa „Rámcovej zmluvy  o službách vo verejnom záujme 
a zabezpečení MAD osôb v meste Liptovský Mikuláš“, zo dňa 25.03.2019 v znení jej dodatku č. 1 a 2 (ďalej 
len „Zmluva“), vedenej v evidencii mesta pod číslom 218/2019/ŽPD, zo strany dopravcu za účelom vykonania 
záverečného zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov podľa bodu 6 Zmluvy za obdobie od začiatku  
účinnosti zmluvy a teda od 01.04.2019 do 31.12.2019. 

     Cieľom kontroly bola kontrola plnenia povinností podľa Zmluvy zo strany dopravcu za  obdobie od 
2.štvrťroka 2019 vzhľadom k tomu, že platnosť vyššie uvedenej zmluvy začala 01.04.2019 ako výsledok 
verejného obstarávania. 

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-2020/03255-002/LEN zo dňa 16.06.2020 na vykonanie 
záverečného zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na 
zabezpečenie dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Liptovský Mikuláš za obdobie od 
01.04.2019 do 31.12.2019. Kontrola bola vykonaná dňa 01.07.2020. 

Dopravca v súlade s ustanoveniami uzatvorenej „Zmluvy“, doručil mestu dňa 31.03.2020 „Vyhodnotenie 
hospodárenia MAD na území mesta Liptovský Mikuláš za apríl až december 2019“ v písomnej podobe. 

Dopravca zároveň predložil mestu v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve nasledovné výkazy: 
3. Za mesiace apríl – december 2019: 

• 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, 

• mesačný výkaz o počtoch prepravených osôb. 
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4. Za II., III., a IV. štvrťrok 2019:  

• 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, 

• Štvrťročný výkaz o počtoch prepravených osôb. 
5. Za rok 2019: 

• 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. 

• ročný výkaz o počtoch prepravených osôb 
 

 
Prítomní zástupcovia mesta a dopravcu na základe finančnej kontroly na mieste konštatujú, že:  
 
13. Dopravca za kontrolné obdobie roka 2019 viedol evidenciu nákladov a výnosov a poskytnuté finančné 

prostriedky viedol na samostatnom bankovom účte č. 384377057/0200 IBAN: SK10 0200 0000 0038 
4377 7057. Ide o účet, na ktorý mesto poukazuje finančné prostriedky. Prekontrolované boli pohyby 
na bežnom účte. Na účet boli mestom poukázané platby vo výške 366 251 €.  

14. Dopravca v priebehu kontrolného obdobia 2019 predkladal výkazy v  súlade s bodmi 6.2. a 6.3 
„Zmluvy“ 

15. Na základe výkazov a z predložených údajov doručených mestu Liptovský Mikuláš dňa 31.03.2020 
(Vyhodnotenie hospodárenia MAD na území mesta Liptovský Mikuláš za apríl - december 2019) 
vyplýva, že v tomto období roku 2019 pri celkom najazdených kilometroch 386 777 km  (nárast o 8454 
km oproti rovnakému obdobiu 2019) - bolo prepravených 821 232 cestujúcich. Počet 
prepravených cestujúcich oproti rovnakému obdobiu roku 2018 bol nižší o 0,53 % (4386  
cestujúcich) čo je najnižší pokles cestujúcich za posledných minimálne 10 rokov. Tržby z 
cestovného boli vo výške 225 018 € a v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 poklesli o 0,95 % 
( 2 168 €).  

 
Tab. č. 1 – Zmena prepravených osôb a tržieb za sledované obdobie roka 2019 oproti roku       

rovnakému obdobiu roka2018 (%) 

Cestujúci Osoby oproti r. 2018 Tržby oproti r. 2018 

Žiaci 96,65 % 96,65 % 

Žiaci dopravná karta 97,09 % 97,16 % 

Obyčajné dopravná karta 97,10 % 97,65 % 

Obyčajné hotovosť 100,82 % 101,09% 

Občania nad 65 r. 105,92 % 106,03 % 

SPOLU 99,47 % 99,05 % 

ROZDIEL -4386 osôb -2168 € 

 
Na základe vyššie uvedených údajov o počte prepravených osôb možno tento vývoj hodnotiť 
ako stabilizácia ich počtu po dlhých rokoch zásadného poklesu. Ako dôvod stabilizácie 
považujeme skvalitnenie služieb prostredníctvom nového vozidlového parku nakoľko od júna 
2019 bolo zaradených do prevádzky 8 úplne nových autobusov strednej veľkosti a od 
decembra 2019 3 nové autobusy veľkej veľkosti, čím došlo k celkovej obnove vozidlového 
parku. Zároveň k 1.9.2019 došlo k zásadnej reforme cestovných poriadkov a k zavedeniu 
taktovej dopravy pre spoje z Podbrezín a späť. Taktiež došlo k optimalizácii a k zahusteniu 
spojov aj do mestských častí a k pridaní novej linky č. 14 na Kamenné pole. Správnosť zmeny 
cestovných poriadkov dokazujú aj údaje o počte cestujúcich za obdobie po 1.9.2019, kedy 
najmä v mesiacoch november –  december došlo k nárastu počtu cestujúcich oproti 
porovnateľnému obdobiu roku 2018 o 1,1%  a navyše  v tomto období bolo o 2 pracovné dni 
menej. 

16. Zabezpečením dopravnej obslužnosti podľa schváleného cestovného poriadku a poskytnutím zliav v 
cestovnom dopravca vykázal stratu, ktorá nebola pokrytá tržbami, vo výške 104 291 €. Na tejto strate 
sa podieľali všetky autobusové linky MAD. 

17. V sledovanom období roka 2019 došlo k zvýšeniu vykázaných celkových nákladov oproti 
sledovanému obdobiu roku 2018  a to o 19,34 % (100 484 €). Na zvýšenie nákladov malo vplyv najmä 
postupné zaradenie nového vozidlového parku do prevádzky, ktoré predstavovalo náklady vo výške 
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117 995 €. Tieto náklady boli však na druhej strane korigované nižšími nákladmi na pohonné hmoty, 
nakoľko spotreba nových autobusov je o 0,61 l/100 km nižšia ako bola na starých a to boli autobusy 
ešte v zábehu a pokles spotreby sa ešte očakáva, taktiež boli korigované nižšími nákladmi na 
pneumatiky  o 2961 € a nákladmi na opravy a údržbu vozidiel o 30,261 €.  Medziročné zvýšenie 
nákladov je najmä na položke priamych miezd o 11 309 € a to z dôvodu medziročného nárastu 
minimálnej mzdy o 8,30 %, z ktorej sa odvíjajú aj mzdové tabuľky pracovníkov a taktiež z dôvodu 
zmien vo vyplácaní príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky. Tým pádom zákonite stúpli aj 
náklady na odvody. Náklady medziročne vzrástli aj v položke prevádzkovej a správnej réžie a to o 24 
708 €. Dôvodom je nárast miezd u prevádzkových pracovníkov a najmä náklady na software  
a kontrolné zariadene na vyhodnocovanie hospodárnosti spotreby PHM, náklady na prípravu 
spustenia e-shopu a náklady na systém UBIAN. Cez tieto systémy je plánovaná elektronická 
komunikácia cestujúcich s dopravcom napríklad pri využívaní dopravných kariet a zavedenie SMART 
platieb za cestovné. Systém UBIAN navyše poskytuje informácie o cestovných poriadkoch, polohe 
autobusov a o ich meškaní.  Zníženie nákladov sme zaznamenali u ostatných priamych nákladoch 
výške 7105 €. Na zvýšení nákladov sa podieľali aj náklady na ostatný priamy materiál o 4791 €, a 
na náklady na cestovné o 1452 €, ktoré  boli spôsobené legislatívnymi zmenami  - zvýšenie sadzby 
stravného. 

18. Dopravca si uplatňoval na základe Zmluvy primeraný zisk vo výške 3 % z vlastných nákladov výkonu, 
čo predstavuje celkovú ročnú čiastku 18 605 €.  

19. Mesto poskytlo v sledovanom období 1.štvrťroka 2019 na základe Zmluvy dopravcovi formou 
pravidelných mesačných preddavkov finančný príspevok vo výške 366 251 € čo je o 103 757 € viac 
ako v roku 2018. 

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

21. Dosiahnuté tržby a poskytnutý príspevok mesta, nepostačovali na vytvorenie kladného 
hospodárskeho výsledku. Pri zabezpečovaní dopravných výkonov vykázal dopravca 
ekonomicky oprávnené náklady za sledované obdobie 2019 výške 638 785  € (vrátane 
primeraného zisku 3 %) a tržby vrátane ďalších výnosov vo výške 228 855 €. Mesto poskytlo 
príspevok na predpokladanú stratu vo výške 366 251 €. Dopravca po zaúčtovaní príspevku 
dosiahol záporný hospodársky výsledok vo vzťahu k mestu vo výške 43 680 €.  

22. Poverení zástupcovia vykonali fyzickú kontrolu ekonomicky oprávnených nákladov a dosiahnutých 
výnosov za sledované obdobie roka 2019. Kontrolované boli zostavy hospodárskeho strediska 2011 
MAD LM, predovšetkým náklady na PHM, náklady na prenájom vozidiel a náklady na pneumatiky a 
na opravy a údržbu, mzdové náklady a prevádzkovú réžiu.  

23. Vykonanou kontrolou bolo zistené nevýhodné vykázanie nákladov na prenájom vozidiel. 
Prenájom vozidiel je riešený formou nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou ARRIVA LIORBUS, 
a. s. a SAD Logistická spoločnosť s. r. o.. Cena za prenájom bola v zmysle Rámcovej zmluvy 
vo výške 0,51 €/km/BUS. Dňa 21.11. 2019 Dodatkom č. 1 k tejto rámcovej zmluve sa cena za 
prenájom zmenila s tým, že za 9,5 metrový autobus ostáva nájom v rovnakej výške a za 12 
metrový autobus vo výške 0,66 €/km/BUS. Dňa 19.12.2019 bol uzatvorený Dodatok č. 2 
k rámcovej zmluve, ktorý opäť zmenil cenu za nájom a to na výšku 23 416,64 € za všetky 
autobusy dokopy a za jeden mesiac a to retroaktívne od začiatku trvania Rámcovej zmluvy čo 
je v prepočítaní na km/BUS vo výške 0,5418 €. Touto retroaktivitou bolo takéto riešenie dané 
Dodatkom č. 2 pre rok 2019 drahšie o 6 156 €, ako keby sa postupovalo podľa platného dodatku 
č. 1. Tieto náklady považujeme za neoprávnené. 

24. Na základe vyššie uvedeného neoprávneného nákladu došlo k zníženiu  celkových nákladov 
na 614 024 € a taktiež primeraného zisku z toho vyplývajúceho na 18 421 €. Záporný 
hospodársky výsledok teda dosiahol výšku 37 339 €.  

 
Záverečné konštatovanie: 
 
Prítomní zástupcovia mesta a dopravcu konštatujú: 

4. Bolo zistené pre mesto nevýhodné vykázanie nákladov na prenájom vozidiel. Prenájom vozidiel je 
riešený formou nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou ARRIVA LIORBUS, a. s. a SAD Logistická 
spoločnosť s. r. o.. Cena za prenájom bola v zmysle Rámcovej zmluvy vo výške 0,51 €/km/BUS. Dňa 
21.11. 2019 Dodatkom č. 1 k tejto rámcovej zmluve sa cena za prenájom zmenila s tým, že za 9,5 
metrový autobus ostáva nájom v rovnakej výške a za 12 metrový autobus vo výške 0,66 €/km/BUS. 
Dňa 19.12.2019 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve, ktorý opäť zmenil cenu za nájom 
a to na výšku 23 416,64 € za všetky autobusy dokopy a za jeden mesiac a to retroaktívne od začiatku 
trvania Rámcovej zmluvy čo je v prepočítaní na km/BUS vo výške 0,5418 €. Touto retroaktivitou bolo 
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takéto riešenie dané Dodatkom č. 2 pre rok 2019 drahšie o 6 156 €, ako keby sa postupovalo podľa 
platného dodatku č. 1. Tieto náklady považujeme za neoprávnené. 

5. Hospodárenie MAD za sledované obdobie roka 2019 dosiahlo vo vzťahu k mestu záporný 
hospodársky výsledok vo výške 37 339 €. 

6. Dohodnutá výška preddavkových platieb za sledované obdobie roka 2019 nepostačovala na úhradu 
predpokladanej straty dopravcu.  

7. Mesto Liptovský Mikuláš navrhuje, aby záporný hospodársky výsledok bol uhradený z doplatku mesta 
vo výške 37 339 €.  

 
 
 

Záver: 
 

Finančnou kontrolou na mieste bolo zistené nehospodárne využitie finančných prostriedkov 
na nájom vozidiel, ktoré bolo vo výške 6 156 €. Ostatné náklady a výnosy za sledované obdobie 
roka 2019  boli v súlade s predkladanými mesačnými výkazmi a skutočnosťou. Výsledkom 
hospodárenia je strata vo výške 37 339 €.  
 
Výsledok hospodárenia za celý rok 2019 je strata vo výške 42 629. Záporný výsledok bude 
uhradený z doplatku mesta v uvedenej výške. 
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