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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Preukázanú stratu za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi ARRIVA 
Nitra, a. s. za rok 2013 a návrh jej vysporiadania

s c h v a ľ u j e

výšku preukázanej straty v mestskej autobusovej doprave za rok 2013 v sume 1 771 308,53 €, 
ktorá je znížená o čiastky uvedené v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly nákladov 
na prevádzku spoločnosti ARRIVA,  prerokovanej na MR dňa 4. 11. 2014 v súhrne 
kontrolných zistení s priamym vplyvom na nákladové a výnosové položky 

b e r i e   n a   v e d o m i e

spôsob úhrady preukázanej straty v mestskej autobusovej doprave za rok 2013 vo výške 
1 765 205,70 € formou úhrady z rozpočtu mesta Nitry na rok 2014



Preukázaná strata za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi 
ARRIVA Nitra, a. s. za rok 2013 a návrh jej vysporiadania

Mesto Nitra ako objednávateľ služby vo verejnom záujme u externého dopravcu je 
povinné uhradiť stratu vyplývajúcu z tejto služby. V roku 2014 mesto zároveň vykonalo 
následnú finančnú kontrolu nákladov na prevádzku spoločnosti Arriva vrátane výšky zisku 
prostredníctvom Útvaru hlavného kontrolóra. Kontrolované obdobie bol rok 2013. Dopravca 
predložil v zmysle zmluvy mestu Nitra Výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej 
autobusovej doprave za rok 2013, kde je vyčíslená aj chýbajúca náhrada k poukázaniu –
náhrada straty (viď príloha č. 1).

Cieľom kontroly vykonanej Mestom Nitra bola kontrola nákladov na prevádzku 
spoločnosti ARRIVA vrátane výšky zisku a premietnutie jej výsledku do konečného 
vyúčtovania dopravcu. Správa z kontroly bola dňa 4.9.2014 prerokovaná v Mestskom 
zastupiteľstve.
Kontrolou boli zistené nasledujúce nedostatky, ktoré majú priamy, resp. nepriamy dopad na 
vyúčtovanie dopravcu za rok 2013:

1. Výpočet primeraného zisku za rok 2013 v kontexte zistené počas kontroly = nesprávne 
započítané náklady na inzerciu pre účel výpočtu zisku.

2. Nesprávne účtovanie nákladov a výnosov týkajúcich sa čerpacej stanice pohonných 
hmôt (pomer na stredisko 1290 – Mestská autobusová doprava).

3. Nesprávne účtovanie položky 551020 odpisy budovy (vyradené unimobunky).
4. Neoprávnené účtovanie do nákladov strediska MAD (položka inzercia).
5. Neoprávnené účtovanie nákladovej položky úroky.
6. Následná úprava primeraného zisku z nákladov.
7. Nesprávne vyúčtovanie primeraného zisku súvisiace s nákladovou položkou odpisy.
8. Neúčtovanie o nezaplatených pokutách a penále.

- Výpočet výšky preukázanej straty s ohľadom na zistenia uvedené v správe kontroly:
Celková strata po kontrole - 3 927 764,20 €
Poukázaná náhrada vrátane tržieb   2 474 159,39 €
Strata po poukázanej náhrade - 1 453 604,81 €
Primeraný zisk 5 % (do 31.8.2013)      212 486,25 €
Primeraný zisk 4 % (od 1.9. – 31.12.2013)        87 165,12 €
50 % bonus – príloha č. 1 dodatku          9 377,00 €
50 % bonus – príloha č. 2 dodatku          2 572,52 €

Chýbajúca náhrada k poukázaniu   1 765 205,70 €

K uvedenému je potrebné uviesť, že dopravca rozporuje zistenia č. 7 a 8 s nasledujúcim 
odôvodnením: viď príloha č. 2 a 3



Dôvodová správa

Mesto Nitra je v zmysle Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej doprave 
vykonávanej autobusmi č.j. 175/07/OKČ v znení neskorších dodatkov, povinné uhradiť 
dopravcovi preukázaný nedoplatok, t.j. rozdiel medzi preukázanými nákladmi a výnosmi
v príslušnom rozpočtovom roku. Časť rozdielu je uhrádzaná v bežnom roku formou 
zálohových platieb a zostávajúci nedoplatok po zúčtovaní celého roka.
Uhradenie nedoplatku podlieha schváleniu finančného krytia nedoplatku Mestským 
zastupiteľstvom v rozpočte mesta. Predložená suma výšky preukázanej straty za rok 2013 je 
už upravená o zistenia kontroly, t.j. znížená o 79 433,28 €.




