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Dôvodová správa 
 

Zabezpečovanie prímestskej autobusovej dopravy je jednou zo základných povinností 

samosprávneho kraja. Dopravná obslužnosť má občanom zabezpečiť prepravu za zamestnaním, 

za vzdelaním, za zdravotnou starostlivosťou, za nákupom k životu potrebných tovarov, za 

oddychom a kultúrnym vyžitím. Zabezpečovanie tejto služby zaťažuje rozpočet samosprávy 

výraznou mierou. Zmluvy uzavreté medzi objednávateľmi prímestskej dopravy, samosprávne 

kraje, a dopravcami umožňujú preplácať objednávateľovi oprávnené výdavky. Oprávneným 

výdavkov môže byť jasne definované, za čo je objednávateľ ochotný platiť a za akých 

podmienok. V aktuálnej zmluve medzi Prešovským samosprávnym krajom a zmluvnými 

dopravcami toto nie je umožnené. V teraz platnej zmluve je dohodnutá pevná/fixná zložka ktorá 

bola kalkulovaná pri podpise zmluvy v roku 2009 a postup výpočtu pre pohyblivú/variabilnú 

zložku ekonomicky oprávnených nákladov. Nie je tam možnosť získania potrebných 

vierohodných účtovných dokladov na preukázanie oprávnených výdavkov. Na základe tohto 

objednávateľ nepozná reálny náklad na vykonaný jazdný výkon. Z toho neviem usúdiť, či 

dopravca získava za dopravné výkony finančné prostriedky, ktoré sú nad alebo pod úrovňou 

nákladov za dopravné služby. 

Z vyššie uvedených dôvodov je pri príprave zmlúv o službách vo verejnom záujme 

zabezpečujúcich dopravnú obsluhu potrebné zaradiť do zmlúv podmienky preukazovania 

nákladov spojených s výkonom tejto služby.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktuálne platné ekonomicky oprávnené 
náklady  
 

Pevná/fixná časť ekonomicky oprávnených nákladov 

  Nákladové položky €/km 

1. Pohonné hmoty Variabilná zložka  

2. Oleje, mazivá 0,005 

3. Pneumatiky 0,02 

4. Materiál na opravy + opravy 0,159 

5. Odpisy 0,203 

6. Priame mzdy + odvody z miezd 0,44 

7. Iné náklady: mýto, školné 0,213 

Prevádzková réžia 

Správna réžia 

Ekonomicky oprávnený náklad  1,04 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Súčasný stav 
Pohonné hmoty/variabilná zložka 
 

 Dopravca preukazuje pri aktuálnom financovaní variabilnú zložku údajmi podľa 
priloženej tabuľky ktorá je prílohou Zmluvy o službách vo verejnom záujme.  

Q mesiac Dátum 26% z  km k dátumu  pohyblivá 

     VOC + SD   časť EON 

     €/ km poslednej zmeny   

I. 1. 01.01.-16.01. 0,2638 407 484,20 107 494,3320 

I. 1. 17.01.-23.01 0,2595 204 071,70 52 956,6062 

I. 1. 24.01.-30.01. 0,2563 205 451,00 52 657,0913 

I. 1. 31.01. 0,2517 35 341,70 8 895,5059 

spolu 1.     852 348,60 222 003,5353 

II. 2. 01.02.-06.02 0,2517 162 276,70 40 845,0454 

II. 2. 07.02.-21.02. 0,2487 446 803,28 111 119,9757 

II. 2. 22.02.-27.02. 0,2530 168 727,20 42 687,9816 

II. 2. 28.02.-29.02 0,2487 45 329,40 11 273,4218 

spolu 2.     823 136,58 205 926,4245 

III. 3. 01.03.-05.03. 0,2487 132 790,10 33 024,8979 

III. 3. 06.03.-12.03. 0,2433 198 730,60 48 351,1550 

III. 3. 13.03.-18.03. 0,2368 147 102,30 34 833,8246 

III. 3. 19.03.-26.03 0,2292 160 169,70 36 710,8952 

III. 3. 27.03.-31.03. 0,2259 78 910,60 17 825,9045 

spolu 3.    717 703,3 170 746,6773 

spolu I. Q.       2 393 188,48 598 676,6371 

IV. 4. 01.04.-02.04. 0,2259 42 253,40 9 545,0431 

IV. 4. 03.04.-16.04. 0,2238 184 795,00 41 357,1210 

IV. 4. 17.04.-21.04. 0,2216 80 575,10 17 855,4422 

IV. 4. 22.04.-28.04. 0,2173 123 355,90 26 805,2371 

IV. 4. 29.04.-30.04. 0,2118 41 366,20 8 761,3612 

spolu  4.     472 345,60 104 324,20 

V. 5. 01.05.-31.05. 0,2118 691 170,90 146 389,9966 

spolu 5.     691 170,90 146 389,9966 

VI. 6. 01.06.-12.06. 0,2118 330 646,9000 70 031,0134 

VI. 6. 13.06.-19.06. 0,2151 174 685,9000 37 574,9371 

VI. 6. 20.06.-30.06. 0,2173 298 133,8900 64 784,4943 

spolu 6.     803 466,6900 172 390,4448 

spolu II.Q. 4.-6.     1 966 983,19 423 104,6459 

I.polrok  1.-6.     4 360 171,67 1 021 781,2830 



Návrh spôsobu preukazovania 
oprávnených nákladov/výdavkov 
v položke pohyblivej časti EON 
 

Objednávateľ aktuálne podľa platného vzorca financuje podľa spracovaného materiálu 

k úlohe „223/07 os: realizácia prípravy verejnej súťaže na poskytovateľa prímestskej dopravy 

analýza poskytovaných služieb - prímestská autobusová doprava vrátane analýzy fixných a 

variabilných nákladov rozhodujúcich pre určenie dotácie na jeden kilometer“ výdavky fixne 

bez závislosti na použité vozidlo. Pričom každé vozidlo v prevádzke má inú spotrebu 

pohonných hmôt a pri prejdení 100 km, náklad na pohonné hmoty je rôzny. Ak je cieľom 

objednávateľa uhradiť skutočné výdavky je treba pri kalkulácii brať do úvahy skutočnú 

spotrebu PHM.  

Návrh kalkulácie výdavkov na pohyblivú časť 

Vstupy do kalkulácie  Dopravca poskytne  

Skutočne odjazdené km  

[km] 

Záznam GPS (všetky vozidlá zabezpečujúce 

PAD), kontrolný list pre každé vozidlo 

Spotrebu paliva  

[l] 

Norma udaná výrobcom (nepresné), 

Prietokomerom zmerané hodnoty pre 

konkrétny druh autobusu počas rôznych 

prevádzok (zapnutá klimatizácia, leto, zima, 

kúrenie) 

Cena nakupovaných hmôt  

[€] 

Predloženie fakturačných dokladov 

týkajúcich sa nákupu PHM v období počas 

ktorého dôjde k zúčtovaniu  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Súčasný stav 
Fixná/pevná zložka  
 

Dopravca aktuálne nepredkladá objednávateľovi žiadne účtovné doklady o vynaložení 

poskytnutých finančných prostriedkov podľa jednotlivých položiek ekonomicky oprávnených 

nákladov. Položky pevnej časti EON: 

• Oleje a mazivá  

• Pneumatiky 

• Materiál na opravy a opravy 

• Odpisy 

• Priame mzdy + odvody z miezd 

• Iné náklady, prevádzková réžia, správna réžia  

Pri vyššie spomenutých nákladových položkách dopravca neposkytuje žiadne doklady 

o vynaložení finančných prostriedkov podľa účelu. Objednávateľ nemá prehľad o skutočných 

výdavkov na opravy vozidiel, nemá potvrdené, že prostriedky určené na mzdy sú v plnom 

objeme premietnuté do miezd vodičov. Objednávateľ ďalej nemá informácie o nákladoch 

spojených s nákupom a servisom pneumatík, o nákladoch spojených s výmenou olejov 

a ďalších náplní. Taktiež dopravca nepreukazuje oprávnenosť výdavkov v položke „Iné 

náklady“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh spôsobu preukazovania 
oprávnených nákladov/výdavkov 
v položke pevnej/fixne časti EON 

 

 
 
 V úvode je treba definovať či preukazovanie výdavkov by malo byť v štruktúre podľa 

terajších položiek ekonomicky oprávnených výdavkov. V porovnaní samosprávnych krajov 

a nákladov vynaložených na prímestskú autobusovú dopravu sú taktiež použité tieto základné 

nákladové položky a preto vychádzame z toho, že je vhodné pokračovať v tejto kalkulácii, avšak za 

predpokladu vierohodného preukazovania opodstatnenosti výdavkov.  

 

Spôsob preukazovania oprávnenosti výdavkov v položke PRIAME MZDY + ODVODY 

Z MIEZD 

 

Vstup do kalkulácie  Dopravca poskytne  

 

Počet odpracovaných osobohodín  

[hod] 

Finančný náklad na osobohodinu  

[€] 

Počet odpracovaných hodín – doba jazdy 

[hod] 

Finančný náklad na osobohodinu  

[€] 

Počet odpracovaných hodín –

čakanie/pohotovosť  

[hod] 

Finančný náklad na osobohodinu  

[€] 

Kontrola účelovosti poskytnutia finančných 

prostriedkov  

Výplatné pásky všetkých vodičov dopravcu za 

ľubovoľne vybrané 3 mesiace v roku  

 

Pozn. hodnoty uvedené s superhrubej mzde, pre celkový mzdový náklad na vodiča.  
 
Doplňujúce údaje od dopravcu  
 

Doplňujúce údaje Dopravca poskytne 
 

Počet vodičov  
[osoby] 

 

Priemerne odpracovaný počet hodín na 1 
vodiča [hod] 

 



 
 
 
Spôsob preukazovania oprávnenosti výdavkov v položke OLEJE + PNEUMATIKY  

 
Vstup do kalkulácie  
 

Dopravca poskytne  

Nákup pneumatík (doplňujúce informácie 

spresňujúce dôvod výmeny – interval 

výmeny pôvodnej pneumatiky v km) 

Účtovný doklad o kúpe pneumatiky + cena 

práce  

Náklad na servis pneumatík  Účtovné doklady preukazujúce ďalší servis 

pneumatiky (s porovnaním ceny 

konkrétnych úkonov poskytovaných ďalšími 

3 rôznymi subjektami) 

Výmena olejov a ďalších náplní 

(zaznamenané v liste/hárku vozidla, kedy-

čo-cena) 

Účtovný doklad o kúpe olejov/ďalších 

náplní + cena práce 

 
 
 
Spôsob preukazovania oprávnenosti výdavkov v položke MATERIÁ NA OPRAVY + OPRAVY  

 
 

Vstup do kalkulácie  
 

Dopravca poskytne  

List opráv pre každý dopravný prostriedok – 

súpis všetkých opráv počas roka  

Súpis opráv vo formáte: 

Opravovaný diel – cena dielu – cena práce 

Finančné vyčíslenie  Cena dielov – cena práce 

 
 
Spôsob preukazovania oprávnenosti výdavkov v položke ODPISY  

Vstup do kalkulácie  
 

Dopravca poskytne  

Počet nakúpených vozidiel  

[ks] 

Finančné vyčíslenie (cenové ponuky 

oslovených uchádzačov, min. 3 ponuky) 

[€]  

 

 

 

 



Spôsob preukazovania oprávnenosti výdavkov v položke INÉ NÁKLADY, PREVÁDZKOVÁ 

RÉŽIA, SPRÁVNA RÉŽIA 

  

Vstup do kalkulácie  
 

Dopravca poskytne  

Náklady na vstup na autobusové stanice  

[€] 

Účtovné doklady  

Náklady za používanie cestnej siete (mýto) 

[€] 

Účtovné doklady (výkaz za odjazdené km 

po spoplatnených komunikáciách potvrdené 

tvorcom a schvaľovateľom cestovných 

poriadkov) 

Prevádzková réžia 

[€] 

Vyčíslenie prevádzkových nákladov 

podložených účtovnými dokladmi   

Správna réžia  

[€] 

Vyčíslenie prevádzkových nákladov 

podložených účtovnými dokladmi   

 

Doplňujúce údaje Dopravca poskytne 

 

Počet THP zamestnancov  

[osoby] 

Mzdové náklady na THP zamestnancov  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


