
Dôvodová správa  
 

 
Odbor dopravy PSK, predkladá  správu o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom 
záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2017. 
Pri vyúčtovaní príspevku, výkonových a nákladových ukazovateľov, odbor dopravy 
vychádzal zo Zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2009 – 2018, ktorú má PSK 
podpísanú s dopravcami PSK.  
Z predmetnej zmluvy pre výpočet príspevku pre dopravcov PSK vyplýva povinnosť  
štvrťročne zasielať na odbor dopravy PSK:  

- výkaz vyúčtovania  príspevku za sledované obdobie ( Príloha č.1, tab.č.1. ) 
- výkaz o výkonoch za sledované obdobie. (Príloha č.1, tab.č.2)                            

 
Na základe podpísanej  základnej zmluvy a príslušných dodatkov, boli pre rok 2017 
stanovené základné ukazovatele:  
  
Pevná časť EON - 0,894,- € /km (Príloha č.2)                                                                
Pohyblivá časť EON - 0,235,-€ /km (Príloha č.3)   
Ekonomický oprávnený náklad ( EON ) -1,129,- €/km (Príloha č. 4 )   
Primeraný zisk 0,03,-€/km                                                                  
Ekonomická cena (EC) na 1 km  - 1,159,- € / km (Príloha č.4)  
 
Vyúčtovanie zálohových platieb za rok 2017 bolo v zmysle čl. IV. ods. 5 Úplného znenia 
zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2009 – 2018, kde sa pojednáva o dohodnutej 
pevnej EON na rok 2017 a zaslania výkazov o výkonoch jednotlivých dopravcov na základe 
ktorých sa vykonalo finančné vyúčtovanie príspevku za služby v prímestskej autobusovej 
doprave, z čoho vyplýva, že odbor dopravy vykonal vyúčtovanie na základe zaslaných 
výkazov od zmluvných dopravcov PSK. 
 
Uvedené ukazovatele slúžia odboru dopravy pri prepočte na poskytovanie náhrady 
preukázanej straty (dotácie) za sledované obdobie v porovnaní zo zálohovým príspevkom 
(prílohač.1). 
Pri vyúčtovaní a porovnaní tržieb za rok 2017 oproti roku 2016 môžeme konštatovať že došlo 
k poklesu tržieb o 790 796,- €  (príloha č. 5 – porovnanie ukazovateľov). 
Najväčší dopad na pokles uvedených tržieb mal pokles cestujúcich v porovnaní z rokom 2016 
o 1 038 840 cestujúcich.  
Na základe vyhodnotených  výkonových  ukazovateľoch kde sme zaznamenali  pokles 
v roku 2017, došlo aj k zvýšeniu najväčšej nákladovej položky pri vykonávaní služieb vo 
verejnom záujme a to motorovej nafty o sumu 559 978,- €. 
Na základe týchto skutočnosti, pri vyúčtovaní príspevku za rok 2017 došlo k nedoplatku, čo 
znamená, že príspevok zo strany PSK pre dopravcov bol nižší ako preukázaná strata.  
V  prípade, ak súčet príspevkov, ktoré správny organ poskytol dopravcovi za rok 2017 a po 
celoročnom zúčtovaní bude tento príspevok vyšší ako preukázaná strata za rok 2017, je 
povinnosťou dopravcu podľa zmluvy o službách vo verejnom záujme  takto zistený rozdiel  
vrátiť podľa podmienok uvedených v spomínanej zmluve.  
Pri konečnom vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej 
doprave za rok 2017, vyúčtovanie obchádzky a vyúčtovaním dodatkov a pri dodržaní 
všetkých dojednaných ukazovateľov zo strany zmluvných dopravcov, bol vykázaný celkový 
nedoplatok PSK vo výške 610 685,-€.  
 



Prílohy: 
 
Príloha č. 1        Tabuľka č. 1  Vyúčtovanie  príspevku za rok 2017 za PSK 
Prílohy č. 1        Tabuľka č. 2  Výkaz o výkonoch za PSK 
Príloha č.1 A      Prehľad nedoplatkov jednotlivých dopravcov PSK 
Príloha č.1.1       Vyúčtovanie príspevku za rok 2017 za SAD Prešov 
Príloha č.1.1.A   Vyúčtovanie obchádzky ZVL -  Raslavice  
Príloha č.1.2       Vyúčtovanie príspevku za rok 2017 za SAD Humenné 
Príloha č.1.3       Vyúčtovanie príspevku za rok 2017 za SAD Poprad 
Príloha č. 1.3.A   Vyúčtovanie obchádzky okružná križovatka Poprad  
Príloha č. 1.3.B   Dodatok č. 4 – Spišské Podhradie – Levoča – Poprad 
Príloha č. 1.3.C   Obchádzka okružná križovatka Poprad  
Príloha č. 1.3.D   Dodatok č. 4 – SAD Poprad 
Príloha č.1.4       Vyúčtovanie príspevku za rok 2017 za BUS Karpaty 
Prílohy č. 2         Kalkulácia EON na  1 km na rok 2017 – pevná časť 
Príloha č. 3         Kalkulácia dohodnutého EON na 1 km rok 2017 – pohyblivá časť   
Príloha č. 4         Celková kalkulácia  EON a EC na 1 km na rok 2017 
Príloha č. 5       Porovnanie vybraných ukazovateľov prímestskej autobusovej  dopravy v PSK                                   
                          za roky 2014 - 2017 
 


