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Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o  
Návrh zriadenia Mestského dopravného podniku 
s c h v a ľ u j e  
vypracovanie ekonomickej analýzy pre alternatívu č. ........... 

 u k l a d á  
vedúcej ekonomického oddelenia spracovať v r. 2010 rozpočtové opatrenie v rozpočte mesta 
na krytie výdavkov vypracovania ekonomickej analýzy vybranej alternatívy na základe 
cenových ponúk 
 
        T: 31.08.2010 
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   Návrh zriadenia  Mestského dopravného podniku 
 
 

Súčasný stav – riadenie a výkon služby externým dodáva teľom služby Veolia Transport, 
a.s. 
Mesto ako objednávateľ výkonov si objednáva riadenie a výkon služby zabezpečenia mestskej 
autobusovej dopravy u externej spoločnosti Veolia Transport Nitra a.s. na základe zmluvného 
vzťahu podľa zákona 168/1996 Z. z. o cestnej doprave. 

1. Personálne zabezpečenie 
V súčasnosti sa na plánovaní, riadení a zabezpečovaní služby mestskej autobusovej 
dopravy v Nitre podieľajú nasledovní pracovníci externého dodávateľa. 
- úsek riaditeľa spoločnosti 

generálny riaditeľ spoločnosti - funkcia zastrešujúca celú spoločnosť 
asistent generálneho riaditeľa - funkcia zastrešujúca celú spoločnosť 
manažér kvality - funkcia zastrešujúca celú spoločnosť 

     - obchodný odbor (plánovanie dopravy, príjem tržieb) 
       obchodný manažér - funkcia zastrešujúca celú spoločnosť 

obchodný zástupca (plánovanie, cestovné poriadky) 
6x pracovník obchodného miesta (dobíjanie kariet) - funkcia kumulovaná s prímestskou    
                                                                                   dopravou 
1x pracovník reklamačného oddelenia (reklamácie kariet, pokuty) - funkcia kumulovaná  
                                                                                   s prímestskou dopravou 
2x pracovník pokladne vodičov (spracovanie tržieb vodičov) 

     - prevádzkový odbor (technické zabezpečenie dopravy) 
prevádzkový riaditeľ - funkcia zastrešujúca celú spoločnosť 
vedúci prevádzkovej oblasti (koordinácia) - funkcia kumulovaná s prímestskou dopravou 
3x dopravný majster – dispečer (operatívne riadenie dopravy) 
garážmajster (plánovanie údržby a opráv vozidiel) 
pracovník infoslužby (údržba zastávkových označníkov) - funkcia kumulovaná  
                                                                s prímestskou dopravou 
pracovník údržby tarifných zariadení (označovače, automaty) - funkcia kumulovaná  
                                                               s prímestskou dopravou 
4x pracovník traťovej kontroly - funkcia kumulovaná s prímestskou dopravou 
145x vodič autobusu 

    - personálny odbor (nábor, fluktuácia) 
personálny riaditeľ - funkcia zastrešujúca celú spoločnosť 
personalista - funkcia zastrešujúca celú spoločnosť 
vedúci mzdového oddelenia - funkcia zastrešujúca celú spoločnosť 
2x pracovník mzdového oddelenia - funkcia zastrešujúca celú spoločnosť 

    - ekonomický odbor 
ekonomický riaditeľ (koordinácia) - funkcia zastrešujúca celú spoločnosť 
hlavný účtovník - funkcia zastrešujúca celú spoločnosť 
4x účtovník - funkcia zastrešujúca celú spoločnosť 

2. Vozidlový park 
Vozidlový park predstavuje 91 autobusov vo vlastníctve dopravcu. Údržba a servis sa 
zabezpečuje dodávateľským spôsobom prostredníctvom spoločnosti Veolia Transport 
Services a.s. 

3. Priestory 
Administratíva externého dodávateľa sídli vo vlastných priestoroch. Obchodné miesta sídlia 
vo vlastných alebo prenajatých priestoroch. Autobusový park je deponovaný vo vlastných 
priestoroch. 
 
 
 



 
 

4. Tarifné vybavenie 
Vo vlastníctve dopravcu: 

- 102 ks palubných počítačov 
- 102 ks pokladní na výdaj cestovných lístkov 
- 245 ks označovačov čipových kariet 
- 6 ks prenosných revízorských čítačiek 

5. Prepojenie s prímestskou dopravou 
Riadenie systému mestskej autobusovej dopravy je vo veľkej miere personálne 
prepojené s riadením prímestskej dopravou t.j. pracovník špecializovaný na určitú 
činnosť túto vykonáva pre mestskú aj prímestskú dopravu. 

6. Orientačné ceny vybraných kľúčových strojov a zariadení  
Súčasný stav – 92 vozidiel 

Z toho - 25 kĺbových (spotreba PH – cca 45 l/100 km) 
   67 štandardných (spotreba PH – cca 35 l/100 km) 

Obstarávacia cena: 
 - kĺbový cca 332 tis. € x 25 ks = cca   8,300 tis. € 
 - Štandard cca 200 tis. € x 67 ks = cca 13,400 tis. € 
Tarifné zariadenia: 
 - označovače – súčasný stav 245 ks, cena 1 ks/cca 800 – 900 € 
      = cca 208.250 € 
 - palubný počítač + pokladňa – súčasný sta 102 + 102 ks, cena sady 
             cca 1330 – 1500 €  = cca 142.800 € 
Svetelné informačné tabule: 
 - cena sady do kĺbového busu cca 6000 € x 25 ks = cca 150.000 € 
 - cena sady do štandard busu cca 4000 € x 67 ks = cca 268.000 € 
 
 

      Alternatívne návrhy pre vytvorenie Mestského dopravného podniku  
 

1. Alternatíva – riadenie a výkon služby mestskou s polo čnos ťou 
Mesto ako objednávateľ výkonov zabezpečuje riadenie a výkon služby zabezpečenia mestskej 
autobusovej dopravy prostredníctvom spoločnosti v majetku mesta. 

1. Personálne zabezpečenie 
Bude potrebné v obdobnom rozsahu ako v prípade externého dodávateľa služby. Funkcie, 
ktoré sú u externého dodávateľa postavené na zastrešovaní mestskej i prímestskej 
dopravy bude možné riešiť kumulovaním s inými funkciami v rámci zabezpečenia 
prevádzky len mestskej dopravy. 
2. Vozidlový park 
Bude potrebný v obdobnom rozsahu ako v prípade externého dodávateľa služby, t.j. 91 
autobusov, ktoré bude potrebné obstarať alebo prenajať. Údržbu a servis je možné 
zabezpečiť dodávateľským spôsobom. 
3. Priestory 
Bude potrebné zabezpečiť kancelárske priestory pre administratívu ako aj priestory pre 
deponovanie autobusového parku. 
4. Tarifné vybavenie 
Bude potrebné obstarať tarifné vybavenie, obdobné ako externého dopravcu. 
5. Prepojenie s prímestskou dopravou 
V tejto alternatíve sa nepredpokladá žiadne personálne prepojenie mestskej a prímestskej 
dopravy. V záujme cestujúcej verejnosti však bude potrebné zaistiť kontinuitu 
v kompatibilite tarifných zariadení mestskej a prímestskej dopravy ako aj univerzálne 
použitie jednej čipovej karty. 

 
 
 



 
 
 
2. Alternatíva – riadenie služby mestskou spolo čnos ťou a výkon služby externým 

dodávate ľom; mestská spolo čnos ť vlastní tarifný systém 
Spoločnosť v majetku mesta zabezpečuje plánovanie služby, kontrolnú činnosť a výber tržieb od 
externého dodávateľa výkonu služby. 

1. Personálne zabezpečenie 
Zamestnanci mestskej spoločnosti zabezpečujú plánovanie a kontrolu systému mestskej 
autobusovej dopravy vrátane správy a obsluhy tarifných zariadení. 

- úsek riaditeľa spoločnosti 
riaditeľ 
asistent riaditeľa 

- obchodno-prevádzkový odbor 
vedúci odboru 
grafikonista (plánovanie, cestovné poriadky) 
6x pracovník obchodného miesta (dobíjanie kariet) 
1x pracovník reklamačného oddelenia (reklamácie kariet, pokuty) 
pracovník infoslužby (údržba zastávkových označníkov) 
pracovník údržby tarifných zariadení (označovače, automaty) 
4x pracovník traťovej kontroly 

- personálny odbor 
personalista 
pracovník mzdového oddelenia 

- ekonomický odbor 
ekonóm 
účtovník 
kontrolór externého dodávateľa výkonov MHD 

2. Vozidlový park 
V tejto alternatíve bez potreby získať vozidlový park (prenájom od dopravcu, resp. 
dopravcov). 
3. Priestory 
Potrebné kancelárske priestory pre 10 – 15 THP + priestory pre obchodné miesta. 
4. Tarifné vybavenie 
Bude potrebné obstarať tarifné vybavenie, obdobné ako externého dopravcu. 
5. Prepojenie s prímestskou dopravou 
V tejto alternatíve sa nepredpokladá žiadne personálne prepojenie mestskej a prímestskej 
dopravy. V záujme cestujúcej verejnosti však bude potrebné zaistiť kontinuitu 
v kompatibilite tarifných zariadení mestskej a prímestskej dopravy ako aj univerzálne 
použitie jednej čipovej karty. 
 

Postup zabezpe čenia : 
Návrh na organizačné zabezpečenie prevzatia správy tržieb MAD mestom Nitra 

 
1. MsÚ Nitra a Veolia Transport, a.s. delegujú svojich zástupcov do spoločnej komisie, ktorá 

pripraví uvedenú operáciu (MsÚ cca 5 zástupcov, Veolia Transport cca 4 zástupcov). 
2. MsÚ Nitra a Veolia Transport zadefinuje kľúčové oblasti, ktoré majú vplyv na zámer prechodu 

výberu cestovného na mesto. 
3. Komisia uskutoční spoločné rokovanie, na ktorom sa upresnia potrebné operácie v oblasti 

počítačového riadenia systému, a to jestvujúceho, resp. nového systému. 
Toto posúdenie má nadväznosť na požadované výstupy zo systému zo strany mesta a zo 
strany dopravcu. 
 
 
 
 



 
 

Na základe týchto zhodnotení navrhujeme nasledujúci postup: 
1. Zostaviť nezávislú skupinu odborníkov v oblasti počítačového zabezpečenia prechodu 

jestvujúceho systému obsluhy cestujúcich na systém separujúci výber cestovného od ostatných 
údajov dopravcu súvisiacich s prevádzkou strojového parku. 

Ak to nebude možné v rámci súčasného systému, navrhnúť nový systém, ale zabezpečujúci 
oddelené sledovanie výberu cestovného od prevádzkových údajov dopravcu. 
 
 
Systém musí byť zároveň využiteľný pre široké spektrum nadväznosti v rámci mesta – napr. 
študenti, knižnice, kúpalisko, atď. 
 

2. Počítačoví odborníci na základe zadefinovania potrieb zo strany Mesta a dopravcu pripravia 
návrh postupu (projekt) pre uskutočnenie zámeru. 

 
3. Súbežne s plnením bodu 1 a 2 bude spoločná komisia v prvej etape zhromažďovať údaje 

a odpovede na tie otázky, ktoré nesúvisia s počítačovým zabezpečením, ale majú priamy vplyv 
na uskutočnenie zámeru (napr. právne posúdenie súladu s legislatívou, ekonomické posúdenie, 
časová reálnosť jednotlivých etáp) 

 
4. Na základe návrhu Mesto Nitra rozbehne zabezpečenie požadovaných úkonov v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní (nákup programu, nákup dobíjacích zariadení cca 15-20 ks na území 
mesta, nákup čítacích zariadení do autobusov – cca 200 – 250 ks), vytvorenie organizácie 
(napr. príspevkovej Mestského podniku služieb), ktorá bude všetky s tým súvisiace operácie 
zastrešovať, atď. 

 
3. Alternatíva – riadenie služby mestskou spolo čnos ťou a výkon služby externým 

dodávate ľom; mestská spolo čnos ť nevlastní tarifný systém 
Spoločnosť v majetku mesta zabezpečuje plánovanie služby a kontrolnú činnosť externého 
dodávateľa výkonu služby. 

1. Personálne zabezpečenie 
Zamestnanci mestskej spoločnosti zabezpečujú plánovanie a kontrolu systému mestskej 
autobusovej dopravy vrátane správy a obsluhy tarifných zariadení. 

úsek riaditeľa spoločnosti 
riaditeľ 

obchodno-prevádzkový odbor 
vedúci odboru 
grafikonista (plánovanie, cestovné poriadky) 
pracovník infoslužby (údržba zastávkových označníkov) 
2x pracovník traťovej kontroly  

ekonomický odbor 
ekonóm 
účtovník 
kontrolór externého dodávateľa výkonov MHD 

2. Vozidlový park 
V tejto alternatíve bez nároku na vozidlový park. 

3. Priestory 
Potrebné kancelárske priestory pre 10 THP. 

4. Tarifné vybavenie 
V tejto alternatíve bez nároku na tarifné vybavenie. 
 
 
 
 
 



 
 

5. Prepojenie s prímestskou dopravou 
V tejto alternatíve sa nepredpokladá žiadne personálne prepojenie mestskej a prímestskej 
dopravy. V záujme cestujúcej verejnosti však bude potrebné zaistiť kontinuitu 
v kompatibilite tarifných zariadení mestskej a prímestskej dopravy ako aj univerzálne 
použitie jednej čipovej karty. 

 
4.  Alternatíva – riadenie a výkon služby externým dodávate ľom; posilnená kontrola mestom 
prostredníctvom špecializovaného pracovníka 

1. Personálne zabezpečenie 
Jeden zamestnanec mestského úradu vyčlenený pre kontrolnú činnosť externého 
dodávateľa služby. 

2. Vozidlový park 
V tejto alternatíve bez nároku na vozidlový park. 

3. Priestory 
Potrebné kancelárske priestory pre 1 zamestnanca mestského úradu. 

4. Tarifné vybavenie 
V tejto alternatíve bez nároku na tarifné vybavenie. 

5. Prepojenie s prímestskou dopravou 
Nie je predmetom riešenia. 

 
5. Alternatíva – riadenie služby v rámci integrovan ej dopravy spolo čnos ťou vytvorenou 

mestom Nitra, resp. Nitrianskym samosprávnym krajom , výkon služby externým 
dodávate ľom 

Spoločnosť v spoločnom majetku mesta a samosprávneho kraja zabezpečuje plánovanie služby a 
kontrolnú činnosť externého dodávateľa výkonu služby v mestskej a prímestskej doprave. 
 

1. Personálne zabezpečenie 
Zamestnanci mestskej spoločnosti zabezpečujú plánovanie a kontrolu systému mestskej 
autobusovej dopravy vrátane správy a obsluhy tarifných zariadení. 

úsek riaditeľa spoločnosti 
riaditeľ 
asistent riaditeľa 

obchodno-prevádzkový odbor 
vedúci odboru 
grafikonista (plánovanie, cestovné poriadky) 
pracovník infoslužby (údržba zastávkových označníkov) 
4x pracovník traťovej kontroly 

personálny odbor 
personalista 
pracovník mzdového oddelenia 

ekonomický odbor 
ekonóm 
účtovník 
kontrolór externého dodávateľa výkonov MHD 

2. Vozidlový park 
V tejto alternatíve bez nároku na vozidlový park. 

3. Priestory 
Potrebné kancelárske priestory pre 10 – 15 THP. 
 
 
 
 
 



 
 

4. Tarifné vybavenie 
V tejto alternatíve bez nároku na tarifné vybavenie. 

5. Prepojenie s prímestskou dopravou V tejto alternatíve sa nepredpokladá žiadne personálne 
ani technické prepojenie mestskej a prímestskej dopravy. V záujme cestujúcej verejnosti však 
bude potrebné zaistiť kontinuitu v kompatibilite tarifných zariadení mestskej a prímestskej 
dopravy ako aj univerzálne použitie jednej čipovej karty. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dôvodová správa  
 
 
 Mesto Nitra zabezpečuje autobusovú doprava v meste na základe zmluvy o výkonoch vo 
verejnom záujme s dopravcom Veolia Transport, a.s. Tento dopravca je nástupcom pôvodnej firmy 
Slovenská autobusová doprava Nitra. Premenovanie nastalo po zmene majiteľa väčšinového podielu 
akcií podniku. Zmluva je podpísaná v súlade so zákonom č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení 
neskorších zmien a doplnkov. V súlade s touto zmluvou objednávateľ (Mesto Nitra) poskytuje 
dopravcovi náhradu na vykrytie preukázanej straty, vrátane primeranej rentability k nákladom. Tento 
záväzok vyplýva zo zákona o cestnej doprave a nezávisí od objednávateľa. Spôsob výpočtu 
a zahrnutie položiek do nárokovateľnej časti stanovuje vyhláška č. 151/2003 Z.z.. Objednávateľ 
v tomto zmluvnom vzťahu schvaľuje cestovný poriadok, podľa ktorého je dopravca povinný 
zabezpečiť výkony čo do celkového objemu aj čo do časového harmonogramu. Ďalej objednávateľ 
stanovuje a schvaľuje cenový výmer – teda výšku cestovného pre jednotlivé kategórie cestujúcich.  
 
 Platba rozdielu medzi tržbami a nákladmi pri výkone tejto služby je vyrovnávanie straty, pri 
ktorej nevyrovnaní nie je možný dlhodobý a fungujúci ekonomický vzťah. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre pri prerokúvaní doplatku vyčíslenej straty za rok 2008, ktorá vzrástla 
oproti roku 2007 o 31 mil. Sk, prijalo uznesenie, ktoré uložilo hľadanie riešenia cestou vytvorenia 
mestského dopravného podniku a tým zvýšila kontrolu a koordináciu výkonov v autobusovej doprave. 
 
 Predložený materiál navrhuje variantné riešenia danej situácie. 
 
 Problematika mestskej hromadnej dopravy je v celosvetovom meradle riešená rôznymi 
spôsobmi čo do vlastníctva dopravných podnikov, čo do spôsobu integrovania dopravy. Mesto Nitra 
má snahu v budúcnosti smerovať k integrovanej doprave. Na Slovensku v roku 1962 došlo 
k celoplošnému zrušeniu mestských dopravných podnikov v tých mestách, kde nebola mestská 
hromadná doprava aj na elektrický pohon (električky, trolejbusy). Tieto mestské autobusové dopravy 
boli pričlenené k štátnemu podniku ČSAD a takto fungovali až do roku 1992 – 1993. Počas tohto 
obdobia štát významne prispieval cez štátny rozpočet na dotáciu týchto mestských dopravných 
podnikov formou kapitálovej aj bežnej dotácie. V roku 1992 – 93 sa obnovila možnosť zriadenia 
mestských dopravných podnikov s predpokladaným dotovaním zo štátneho rozpočtu. Podľa nám 
dostupných informácií mesto Nitra požadovalo záruku od ministerstva na túto dotáciu, čo však 
ministerstvo nevedelo zaručiť a tak sa v Nitre formou odčlenenia od ČSAD mestský dopravný podnik 
v Nitre nezriadil. Napríklad Mesto Žilina išlo do rizika a mestský dopravný podnik zriadilo. 
V nasledujúcich rokoch následne získavalo každý rok dotácie v desiatkach miliónov (aj cez 100 mil.), 
čo sa určite prejavilo aj na strojovom parku. Tieto financie v meste Nitra chýbali a skok v potrebe 
dofinancovania, hlavne v kapitálových výdavkoch, sa premieta aj dnes, kedy odpisy 
z novozakupovaných  autobusov, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie cestujúcich, sa premietajú do 
nákladov a tým aj do straty. Pri  priebehu roka v mestskej autobusovej doprave sa prejavuje veľa 
nezávisle premenných ekonomických ukazovateľov ako sú počet cestujúcich a z toho vyplývajúce 
tržby, cena PHM počas roka, zmeny v cenovom výmere, zmena legislatívy (zimné pneumatiky) atď.  
Z uvedeného vyplýva, že je ťažké, ako zo strany objednávateľa, tak zo strany dopravcu ovplyvniť 
všetky ukazovatele. Podľa informácie zo združenia dopravcov v mestskej hromadnej doprave sa 
pohybuje pomer výnosov k nákladom v priemere od 30 – 60 %. V meste Nitra je tento pomer 57 %, 
čo je lepší priemer. 
 
 V prílohe tejto dôvodovej správy prikladáme aj súbor tabuliek ekonomických ukazovateľov 
v záujme objektívneho rozhodovania o forme mestského dopravného podniku. 

 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 


