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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 09. 09. 2021  číslo  
 
 

K bodu:  Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom LM  
a ARRIVA Liorbus, a. s. za rok 2020 

 
 
 
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 

2020 

II. schvaľuje 

navýšenie výdavkovej položky „Transfer ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok - za predchádzajúce 

roky“ v rozpočte mesta Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória pre krytie straty za prevádzku 

MAD za rok 2020. 
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 Rozpočtové 

opatrenie 
v súlade s § 14 
písm. a) / b) / c) 

Názov 
Suma v 

eur 

1. 

41  641001 03 3 a) 
Transfer VPS - plagátovacie 
plochy - Voľby do NR SR 2020 

-1 300 

41  636001 06 2 a) 
Prenájom pôdy pod skládkou 
V.Poruba 

-35 900 

41  637006 03 6 a) Náhrady - rekreačné poukazy -8 000 

41  641001 10 1 a) 
Transfer VPS - údržba 
káblových rozvodov 

-26 000 

41  641001 12 4 a) 
Transfer VPS - mobilná ľadová 
plocha 

-47 800 

41  635006 14 3 a) 
Nebytové priestory - údržba 
nebytových priestorov 

-5 000 

41  637018 14 3 a) 
Nebytové priestory - vratky 
príjmov minulých rokov 

-5 000 

41  637004 06 1 a) 
Všeobecné služby - 
množstvový zber komunálneho 
odpadu 

-10 000 

41  641001 09 1 a) 
Transfer VPS - revitalizácia 
parkov 

-4 000 

41  641001 12 4 a) Transfer VPS - krytá plaváreň -12 000 

41  642001 13 4 a) 
Transfery v rámci verejnej 
správy 

-18 000 

41  642001 13 4 a) 
Transfery v rámci verejnej 
správy - rozhodnutím primátora 

-5 000 

41  637014 11 1 a) 
Stravovanie - ZŠ M. Janošku 
(cez Hotelovú akadémiu) 

-8 700 

41 

 
04.5.1 644002 07  a) 

Transfer ARRIVA LIORBUS, a. 
s., Ružomberok - za 
predchádzajúce roky 

186700 

 

 
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky, 
b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, 
c) viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov 

alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím 
rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo 
štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, 
17a)  nevyčerpaných v minulých rokoch. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                        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 2020 

 
 

19.05.2021 zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš a audítorskej spoločnosti 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 2020.   
 
 
 
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 dodatkov č. 1 - 5 
(ďalej len „Zmluva“), vedenej v evidencii mesta pod číslom 218/2019/ŽPD, za účelom vykonania záverečného 
zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov podľa bodu 6 Zmluvy za obdobie od začiatku  účinnosti 
zmluvy a teda od 01.01.2020 do 31.12.2020. 

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-2021/03599-002/LEN zo dňa 28.04.2021 na vykonanie 
záverečného zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na 
zabezpečenie dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Liptovský Mikuláš za obdobie roka 2020. 
Kontrola bola vykonaná dňa 19.05.2021. 

Dopravca v súlade s ustanoveniami uzatvorenej „Zmluvy“, doručil mestu dňa 30.03.2020 „Vyhodnotenie 
hospodárenia MAD na území mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020“ v písomnej podobe. 

Dopravca zároveň predložil mestu v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve nasledovné výkazy: 
1. Za mesiace apríl – december 2020: 

• 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. 
2. Za II., III., a IV. štvrťrok 2020:  

• 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. 
3. Za rok 2020: 

• 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:  
 
1. Dopravca za kontrolné obdobie roka 2020 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 554 998 €.  
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2. Dopravca v priebehu kontrolného obdobia 2020 predkladal výkazy v  súlade s bodmi 6.2. a 6.3 
„Zmluvy“ 

3. Na základe výkazov a z predložených údajov doručených mestu Liptovský Mikuláš dňa 30.03.2021 
(Vyhodnotenie hospodárenia MAD na území mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020) vyplýva, že za rok 
2020 pri celkom najazdených kilometroch 511 038 km   - bolo prepravených 742 800 cestujúcich. 
Počet prepravených cestujúcich oproti rovnakému obdobiu roku 2019 bol na úrovni 65,93 %. 
Takýto veľký pokles počtu cestujúcich bol z dôvodu pandémie COVID 19 ktorá začala v polke 
marca 2020 a trvala celý rok pričom jarné a jesenné obdobie bolo pandémiou najviac 
poznačené. Tržby z cestovného boli vo výške 206 186 € a v porovnaní s rokom 2019 boli len na úrovni 
66,39%.  
Na pandémiu COVID 19 sme reagovali prakticky okamžite rušením nevyužívaných spojov a to najmä 
žiackych spojov nakoľko školy boli mimo prevádzky prakticky celé obdobie pandémie. V najhoršom 
období, počas zákazu vychádzania boli zmenené cestovné poriadky aj na víkendový režim. Týmito 
opatreniami sa znížili výkony o 28 909 km, pri zachovaní potrebnej dopravnej obslužnosti územia 
mesta. 

 
Tab. č. 1 – Zmena prepravených osôb a tržieb za sledované obdobie roka 2020 oproti roku       

rovnakému obdobiu roka 2019 (%) 

Cestujúci Osoby oproti r. 2019 Tržby oproti r. 2019 

Žiaci 56,61 % 57,12 % 

Žiaci dopravná karta 56,09 % 55,91 % 

Obyčajné dopravná karta 72,05 % 72,20 % 

Obyčajné hotovosť 68,29 % 66,98% 

Občania nad 65 r. 66,99 % 66,70 % 

SPOLU 65,93 % 66,39 % 

ROZDIEL -383 846 osôb -104 387 € 

 
Tab. č. 2 Prepravené osoby za rok 2020 po jednotlivých mesiacoch 

 

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Osoby 
(%) 

97 100 55 24 34 70 87 85 83 59 47 53 

 
Na základe vyššie uvedených údajov o počte prepravených osôb možno hodnotiť že reforma 
MAD (nový vozidlový park, reforma cestovných poriadkov, taktová doprava, časové lístky, 
nová linka na Kamenné pole, mob. aplikácia UBIAN) mala pozitívny vplyv na stabilizáciu 
a mierny nárast počtu cestujúcich čo je viditeľné za mesiace január a február 2020 za ktoré 
bolo síce o 5 normálnych pracovných dní menej (bez prázdnin) a aj napriek tomu bol počet 
prepravených cestujúcich takmer na úrovni roka 2019. Za pokles cestujúcich za ostatné 
mesiace roka 2020 môže v plnej miere pandémia COVID 19 a opatrenia, ktoré zásadne znížili 
mobilitu obyvateľstva (zrušené školské vyučovanie, zákaz vychádzania, povinný home 
office...). 
  

4. V sledovanom období roka 2020 došlo k zvýšeniu vykázaných celkových nákladov oproti 
sledovanému obdobiu roku 2018  a to o 19,49 % (154 173 €). Na zvýšenie nákladov malo vplyv najmä 
postupné zaradenie nového vozidlového parku do prevádzky, ktoré bolo ukončené v decembri 2019 
a ktoré predstavovalo naviac náklady vo výške 169 125 € oproti roku 2019. Tieto náklady boli však na 
druhej strane korigované nižšími nákladmi na pohonné hmoty, nakoľko spotreba nových autobusov je 
nižšia ako bola na starých autobusoch čo sa prejavilo v poklese nákladov o 25 836 € (17,73%), taktiež 
boli korigované nižšími nákladmi na pneumatiky  o 4 285 € (97,30%) a nákladmi na opravy a údržbu 
vozidiel o 36 143 € (65,34%). Táto suma mohla byť ešte nižšia o 17 745 € keby nebola potreba takmer 
neustálej dezinfekcie autobusov z dôvodu pandémie COVID 19. Medziročné zvýšenie nákladov je 
najmä na položke priamych miezd o 48 121 € (21,41%) a to z dôvodov: 
- navýšením počtu turnusovej potreby vodičov  o 2 vodičov 
- zavedením linky na Kamenné pole 
- legislatívnymi zmenami spočívajúcimi v náraste min. mzdy o 11,5 % 
Z tohto zvýšenia nákladov na mzdy vyplýva aj zvýšenie nákladov na odvody z miezd o 18 929 € 
(23,56%). 
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Nárast nákladov bol v položke Ostatné priame náklady – iné a to o 25 146 € a to z dôvodu nákladov 
na havarijné poistenie nových vozidiel, ktoré predstavuje výšku 21 657,60 € ročne a z dôvodu 
nákladov na ochranné pomôcky vodičov MAD potrebné z dôvodu pandémie COVID 19. 
Pokles nákladov bol v položke prevádzkovej réžie a to o 3 706 € (6,65%) a v položke správnej réžie 
o 7 323 € (17,38%). 

5. Dopravca si uplatňoval na základe Zmluvy primeraný zisk vo výške 3 % z vlastných nákladov výkonu, 
čo predstavuje celkovú ročnú čiastku 28 344 €.  

6. Mesto poskytlo za rok 2020 na základe Zmluvy dopravcovi formou pravidelných mesačných 
preddavkov finančný príspevok vo výške 554 998 € čo je o 98 747 € (21,64%) viac ako v roku 2019. 

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

8. Dosiahnuté tržby a poskytnutý príspevok mesta, nepostačovali na vytvorenie kladného 
hospodárskeho výsledku. Pri zabezpečovaní dopravných výkonov vykázal dopravca 
ekonomicky oprávnené náklady za sledované obdobie 2020 výške 973 148  € (vrátane 
primeraného zisku 3 %) a tržby vrátane ďalších výnosov vo výške 206 186 €. Mesto poskytlo 
príspevok na predpokladanú stratu vo výške 554 998 €. Dopravca po zaúčtovaní príspevku 
dosiahol záporný hospodársky výsledok vo vzťahu k mestu vo výške 208 373 €.  

9. Poverení zástupcovia vykonali fyzickú kontrolu ekonomicky oprávnených nákladov a dosiahnutých 
výnosov za sledované obdobie roka 2020. 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.  

10. Vykonanou kontrolou bolo zistené nesprávne a násobné zaúčtovanie povinného zmluvného 
poistenia za autobusy MAD. Povinné zmluvné poistenie je po správnosti súčasťou platby za 
nájom vozidiel. Dopravca ich však zaúčtoval aj zvlášť čo zvýšilo náklady o 1 625 €. 

11. Na základe vyššie uvedeného neoprávneného nákladu došlo k zníženiu  celkových nákladov 
na 943 179 € a taktiež primeraného zisku z toho vyplývajúceho na 28 295 €. Záporný 
hospodársky výsledok teda dosiahol výšku 206 700 €.  

12. Súčasťou kontrolného tímu bol aj účtovný audítor – spoločnosť LEX-AUDIT, spol. s r. o., ktorá 
vykonala preverenie výkazov o výkonoch, nákladoch a tržbách v MAD Liptovský Mikuláš, 
pričom neboli zistené nesprávnosti z hľadiska časovej a vecnej súvislosti zaúčtovania 
nákladov a výnosov. 

 
Záverečné konštatovanie: 
 

1. Vykonanou kontrolou bolo zistené nesprávne a násobné zaúčtovanie povinného zmluvného poistenia 
za autobusy MAD. Povinné zmluvné poistenie je po správnosti súčasťou platby za nájom vozidiel. 
Dopravca ich však zaúčtoval aj navyše a zvlášť čo zvýšilo náklady o 1 625 €.Tieto náklady považujeme 
za neoprávnené. 

2. Hospodárenie MAD za sledované obdobie roka 2020 dosiahlo vo vzťahu k mestu záporný 
hospodársky výsledok vo výške 206 700 €. 

3. Výška preddavkových platieb za sledované obdobie roka 2020 nepostačovala na úhradu 
predpokladanej straty dopravcu.  

4. Mesto Liptovský Mikuláš navrhuje, aby záporný hospodársky výsledok bol uhradený z doplatku mesta 
vo výške 206 700 €.  

 
 
 

Záver: 
 

Finančnou kontrolou na mieste bolo zistené nehospodárne využitie finančných prostriedkov 
na nájom vozidiel, ktoré bolo vo výške 1 625 €. Ostatné náklady a výnosy za sledované obdobie 
roka 2020  boli v súlade s predkladanými mesačnými výkazmi a skutočnosťou. Výsledkom 
hospodárenia je strata vo výške 206 700 €.  
 

Mesto Liptovský Mikuláš, na základe finančných dopadov pandémie COVID 19 na prevádzku 
MAD požiadalo dopravcu o preskúmanie možnosti využitia vládnej finančnej pomoci určenej na 
zníženie týchto dopadov. Po preskúmaní vládnych výziev, ktoré boli poskytované jednotlivými 
ministerstvami vzišlo, že na predmetný druh podnikania a na výkony vo verejnom záujme 
poskytované v tejto súvislosti (prevádzka MAD) Vláda SR neposkytla žiadnu finančnú 
kompenzáciu – viď. príloha č. 2 materiálu. 



 

 
7 

Vláda SR v roku 2020 poskytla mestám a obciam možnosť čerpať bezúročné vládne pôžičky 
na krytie finančných dopadov pandémie COVID 19 za rok 2020. Mesto Liptovský Mikuláš, 
rozhodnutím poslancov MsZ túto poskytnutú možnosť čerpania financií pre rok 2020 nevyužilo. 
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