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Návrh  
na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých Moravciach  

v roku 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Ing. Peter Lednár, CSc 
primátor mesta 
 
 
Vypracoval: 
Ing. Iveta Szobiová 
vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia  
dňa 2.9.2013 - odporučené 
MsR dňa 10.09.2013 – odporučené  
 



Dôvodová správa 
 

 
Predkladáme návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých 
Moravciach v roku 2013 z dôvodu nízkeho krytia rozpočtom na zabezpečenie týchto služieb 
pre obyvateľov mesta. 
 
V schválenom rozpočte mesta na rok 2013 sú na mestskú autobusovú dopravu určené 
finančné prostriedky vo výške 29.000 Eur. Táto sumu nepokrýva celkové predpokladané 
výdavky na celý rok, ktoré pri rovnakom objeme objednaných výkonov a prepravných 
kilometrov u dopravcu sa odhadujú na 43.500 Eur. 
Mesto Zlaté Moravce má uzatvorenú s dopravcom rámcovú Zmluvu o výkonoch vo verejnom 
záujme v mestskej doprave vykonávanej autobusmi zo dňa 1.10.2009, ktorá je uzatvorená na 
dobu určitú do 31.12.2017. V zmluve sú dohodnuté ročné zálohové platby a 5% primeraný 
zisk pre dopravcu. ARRIVA Nitra a. s. (Veolia Transport Nitra a.s. od 1.7.2013 zmenila 
obchodné meno na ARRIVA Nitra a.s.) predložila vyúčtovanie k 30.6.2013 na základe 
ktorého za I. polrok boli náklady na MAD vo výške 20.377 Eur.  
V súčasnej dobe prebieha rokovanie s dopravcom ohľadom dodatku k Zmluve na rok 2013, 
v ktorom dopravca navrhuje zvýšiť zálohové platby za objednané služby vo verejnom záujme 
na 40.000 Eur. V rámcovej zmluve v roku 2009 boli dohodnuté zálohové platby vo výške 
28.878 Eur. Tieto zálohové platby už niekoľko rokov nepokrývajú skutočne vynaložené 
náklady na zabezpečenie objednaných služieb.  

V roku 2011 bola poukázaná záloha na objednané služby vo výške 28.878 Eur, 
vyúčtovaný nedoplatok a preukázaná strata na základe vykonanej kontroly zo strany mesta 
bola vo výške 8.045 Eur. V roku 2012 bola poukázaná záloha na objednané služby vo výške 
28.878 Eur, vyúčtovaný nedoplatok a preukázaná strata na základe vykonanej kontroly zo 
strany mesta bola vo výške 15.094 Eur. V roku 2013 zatiaľ nebola poukázaná žiadna záloha 
na MAD, táto bude dohodnutá a zaplatená na základe podpísaného dodatku na rok 2013 po 
schválení zmeny rozpočtu na krytie týchto výdavkov.  

Na základe predložených vyúčtovaní nákladov, výkonov a tržieb zo strany ARRIVA 
Nitra a.s. je zrejmé, že preprava osôb medziročne klesá, z toho väčšina osôb sú dôchodcovia, 
žiaci a študenti so zľavami, objednané kilometre poklesli redukciou spojov len veľmi mierne 
(o 1000 km ročne), pričom v roku 2012 boli zvýšené náklady na opravy autobusu.  

Na základe uvedeného je potrebné v roku 2013 dofinancovať výdavky na MAD vo 
verejnom záujme vo výške 26.000 Eur.  
 
Návrh na zmenu rozpočtu: 
 
04.5.1.   644 Transfer ostatným právnickým osobám (ARRIVA Nitra)  + 26.000 Eur 
08.1.0.   642 Transfer občianskym združeniam a nadáciám (šport.kluby)  -  26.000 Eur 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. /2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých 
Moravciach v roku 2013  

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých Moravciach 
v roku 2013 
s ch v a ľ u j e  

a) zálohové platby za objednané služby vo verejnom záujme na mestskú autobusovú 
dopravu  vo výške 40.000 Eur 
 

b) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením nasledovne: 
04.5.1.   644 Transfer ostatným právnickým osobám (ARRIVA Nitra)  + 26.000 Eur 
08.1.0.   642 Transfer občianskym združeniam a nadáciám (šport.kluby)  -  26.000 Eur 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 19.9.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
        primátor mesta 
 


