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Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

                                                      Správa
                                       o výsledku následnej finančnej kontroly

V zmysle ustanovenia § 12, ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného 
kontrolóra na I. polrok 2014 a poverenia č. 12/2014 zo dňa 5.6.2014 vykonali Ing. Darina 
Keselyová, hlavný kontrolór mesta, Ing. Beáta Beníková,  Margita Havránková, Július Hladký 
a Ing. Kristína Porubská, referenti kontrolóri, následnú finančnú kontrolu nákladov na 
prevádzku spoločnosti ARRIVA vrátane výšky zisku.

Kontrolované obdobie:  rok 2013

Kontrolovaný subjekt:  ARRIVA Nitra, a.s. , Štúrova  č.72 , Nitra
                                      (do  1.7.2013  VEOLIA Nitra, a.s. Štúrova č. 72, Nitra)

Kontrola bola vykonaná od 9.6.2014 do 22.7.2014. 

     Kontrola bola vykonaná z dokladov predložených odborom komunálnych činností 
a životného prostredia MsÚ a spoločnosťou ARRIVA NITRA, a.s. (ďalej len „dopravca“).  
Dopravca vedie analytické účtovníctvo podľa jednotlivých druhov dopravy rozdelených na 
strediská. Kontrola bola vykonaná na stredisku  1290  -  Mestská  autobusová doprava Nitra 
(ďalej len MAD).

1. Dopravná licencia a zmluva o službách vo verejnom záujme

     Rozhodnutím č. 10849/07/OKČaŽP primátor mesta Nitry, ako príslušný správny orgán 
podľa §  13,  ods. 1 a ods.  5  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom   zriadení  s použitím  §  
10  ods.  7,
§ 44 písm. a) a § 53 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave posúdil podmienky spôsobilosti 
na riadne a bezpečné vykonávanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Nitra a 
udelil dopravcovi  dopravnú licenciu na vykonávanie tejto dopravy. Dopravná licencia platí 
do 31.5.2017. 
     Mesto Nitra ( ďalej len objednávateľ)  uzatvorilo s dopravcom Zmluvu č. 175/07/OKČ zo 
dňa 6.3.2007 (ďalej len „zmluva“) o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej doprave  
vykonávanej autobusmi dopravcu. K zmluve bolo ku dňu kontroly uzatvorených 16 dodatkov, 
ktorých predmetom bolo doplatiť dopravcovi zo strany mesta rozdiel preukázanej straty za 
jednotlivé roky, úprava tarify pre jednotlivé kategórie cestujúcich, zabezpečenie dopravnej 
obslužnosti na území mesta Nitry v jednotlivých rokoch a úpravy zmluvných vzťahov pre 
aktuálny rok.
     V zmysle zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení novelizácie č. 488/1996 Z.z., 
v súlade  s čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 sa  dodatkom č. 
6 zmluva o výkonoch vo verejnom záujme zmenila na zmluvu o službách vo verejnom  
záujme.
    Dodatkom č. 13  č. j. 171/2013/OKČaŽP zo dňa 30.1.2013 bol stanovený pre rok 2013 na 
základe prepravných výkonov a podľa platného cestovného poriadku predpoklad všetkých 
ubehnutých km vo výške 3 690 809,6 km.
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    Pre rok 2013 bola vykonaná úprava zmluvy dodatkom č. 14 č.j. 1988/2013/OKČaŽP zo 
dňa 15.11.2013,  ktorým   došlo  dňom  1.7.2013  k zmene  obchodného  mena  spoločnosti   
„Veolia 
Transport Nitra a.s.“ na „ ARRIVA NITRA a.s.“ Dodatkom sa zmluvné strany dohodli na 
postupe,  ktorý  má dopravcu  motivovať  k znižovaniu  nákladov na  opravy a údržbu  
autobusov 
a k úspore pohonných hmôt. Súčasťou dodatku je príloha  s detailnými kalkulačnými 
vzorcami. Usporenú čiastku z nákladov na naftu, ako aj opravy a údržbu autobusov si  
dopravca a objednávateľ rozdelia v pomere 50/50%.  
Tieto opatrenia vstúpili do platnosti počnúc dňom 1.10.2013.
Dodatkom  č. 14 bola tiež stanovená primeraná rentabilita k nákladom 
a) vo výške 5,0 % v dobe od 01.01. 2013 do 31.08.2013
b) vo výške 4,0 % v dobe od 01.09.2013 do 31.12.2013. 
Objednávateľ sa zaviazal, že na základe schváleného rozpočtu mesta na rok 2013, poskytne 
dopravcovi zálohovú úhradu za služby vo verejnom záujme vo výške 2 474 159,43 € za 
podmienok upravených v dodatku č. 13 k Zmluve č. 175/07/OKČ.
Dopravca sa ďalej zaviazal neuskutočniť nákup vozidiel do MAD Nitra bez dohody počnúc 
rokom 2014 (doterajší nákup vozidiel bol realizovaný na základe zmluvného záväzku voči 
objednávateľovi), pričom ďalší nákup bude realizovaný po dohode s objednávateľom na 
základe zhodnotenia technického stavu vozového parku a potreby ďalšej obnovy, a to so 
súhlasom Mestského zastupiteľstva v Nitre. Tento záväzok dopravcu sa však netýka 
kontrolovaného obdobia roku 2013.

2. Kontrola dodržiavania zmluvy a jej dodatkov 

      Poslednú následnú finančnú kontrolu v spoločnosti ARRIVA Nitra a.s. vykonal útvar 
hlavného kontrolóra v roku 2012 /kontrolované obdobie  rok 2011/. V správe o výsledku 
kontroly  bolo konštatované, že zmluva o službách vo verejnom záujme vrátane dodatkov 
neupravuje rozsah a obsah ekonomicky oprávnených nákladov započítavaných do 
vyúčtovania dopravcu voči mestu, neupravuje ani ďalšie dojednania upravujúce vzťah 
objednávateľa /mesta/ a dopravcu napr. vo veci odsúhlasovania nákladových položiek vopred, 
avizovanie predpokladaného zvyšovania nákladových položiek a pod. Ďalej bolo 
konštatované, že absencia uvedených dokumentov a dojednaní sťažuje výkon kontroly zo 
strany objednávateľa, aj z dôvodu straty účinnosti vyhlášky č.151/2003 Z.z. o preukazovaní 
predpokladanej straty z poskytovaných výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej 
autobusovej doprave.
     Pri prerokovaní správy o výsledku kontroly za rok 2012 prednosta úradu prijal nasledovné 
opatrenie:  Pripraviť návrh dodatku zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej 
autobusovej doprave vykonávanej autobusmi dopravcu za účelom konkretizácie jednotlivých 
nákladových položiek, určenia ekonomicky oprávnených nákladov v súlade so zákonom 
č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien.
     Dodatkom č.13 k zmluve v čl.III.odst.9 sa zmluvné strany dohodli, že v rámci 
racionalizačných opatrení pre rok 2013 osobitne dohodnú formou samostatného dodatku 
k zmluve:

- druhové určenie  a rozsah všetkých oprávnených nákladov pre plnenie podľa tejto 
zmluvy,

- výšku sadzby primeraného (oprávneného) zisku dopravcu ako primeranej rentability 
k nákladom určenej na základe kalkulácie jednotlivých položiek vynaložených 
nákladov a dosiahnutých výnosov dopravcu.
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    Dodatkom č.14 k zmluve boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami iba už spomínané 
ustanovenia ohľadne vyhodnocovania nákladov na spotrebu nafty, nákladov na opravy 
a údržbu  a bolo dohodnuté  % zisku dopravcu ako primeranej rentability k nákladom.  
     Konkretizácia jednotlivých nákladových položiek za účelom určenia ekonomicky 
oprávnených nákladov dohodnutá nebola.
    Keďže predmetom kontroly je kontrola nákladov na prevádzku v spoločnosti 
ARRIVA vrátane výšky zisku za rok 2013 a v zmluve medzi mestom a dopravcom nie sú 
zadefinované presné pravidlá, čo  je dopravca oprávnený zahrnúť do nákladov za 
účelom vyúčtovania náhrady straty, nemôže  byť kontrolou jednoznačne určené, či 
všetky náklady uvedené vo vyúčtovaní sú oprávnené.

Kontrola postupu pri výpočte úspory PHM v MAD Nitra a rozdelenia usporenej čiastky medzi 
dopravcu a mesto Nitra:
     Dodatkom č.14 k Zmluve sa zmluvné strany dohodli na motivačnom modeli úspory nafty, 
pričom usporenú čiastku z nákladov na naftu si rozdelia v pomere 50/50%. Toto ustanovenie 
vstúpilo do platnosti od 1.10.2013. Podľa dohody do výpočtu usporených nákladov na PHM 
na účely rozdelia bonusu vstupujú nasledovné vplyvy: vplyv prejazdených kilometrov, vplyv 
ceny PHM, vplyv spotreby v litroch /100 km. Vypočítaná úspora v spotrebe nafty vo výške 
18 754,-  € z toho bonus pre mesto Nitra (50%) vo výške 9 377,-  € je podľa uzatvoreného 
dodatku správna. Uvedená čiastka bola v ročnom vyúčtovaní náhrady straty za rok 2013 
odrátaná.  Kontrolou neboli zistené nedostatky.  
Kontrola postupu pri výpočte úspor v opravách a údržbe autobusov v MAD Nitra a rozdelenia 
usporenej čiastky medzi dopravcu a mesto Nitra:
     Dodatkom č.14 k Zmluve sa zmluvné strany dohodli na motivačnom modeli úspor 
v opravách a údržbe autobusov, pričom usporenú čiastku si rozdelia v pomere 50/50%. Toto 
ustanovenie vstúpilo do platnosti od 1.10.2013. Podľa dohody do výpočtu úspor v nákladoch 
na opravy a údržbu autobusov na účely rozdelenia bonusu vstupujú nasledovné vplyvy: vplyv 
prejazdených kilometrov, počet nasadzovaných autobusov, priemerný vek vozidlového parku. 
Vypočítaná úspora v nákladoch na opravu a údržbu autobusov  vo výške 5 145,04 € z toho 
bonus pre mesto Nitra (50%) vo výške 2 572,52 € je podľa uzatvoreného dodatku správna. 
Uvedená čiastka bola v ročnom vyúčtovaní náhrady straty za rok 2013 odrátaná.  Kontrolou 
neboli zistené nedostatky.
Kontrola postupu pri výpočte primeraného zisku
     Dodatkom č.14 k Zmluve sa zmluvné strany dohodli na povinnosti objednávateľa uhradiť 
primeraný zisk vypočítaný z oprávnených nákladov vo výške 5% za obdobie od 1.1.2013 do 
31.8.2013 a vo výške 4% za obdobie od 1.9.2013 do 31.12.2013.
Kontrolou bol zistený nesúlad medzi vyúčtovaním a dohodou zmluvných strán, podľa ktorej 
sa  do oprávnených nákladov na účely výpočtu zisku  nezapočítavajú náklady na inzerciu. 
Náklady na inzerciu boli zo strany dopravcu odrátané z oprávnených nákladov v nesprávnej 
výške. Rozdiel predstavuje čiastku - 5 119,76 €, o ktorú je potrebné vyúčtovanie  za rok 
2013 zo strany dopravcu upraviť.  
     Dodatkom č.14 bolo zároveň dohodnuté, že do kvalifikovaných nákladov na účely výpočtu 
primeraného zisku sa započítavajú všetky ekonomicky oprávnené náklady okrem odpisov. 
    Kontrolou bolo zistené, že do oprávnených nákladov, z ktorých je vo vyúčtovaní 
vypočítaný primeraný zisk, sú započítané aj odpisy v plnej výške.
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   Odpisy k 31.8.2013 tvorili nákladovú položku vo výške 480 547,– €, z toho 5% činí  
24 027,-€,  o túto čiastku je potrebné vyúčtovanie primeraného zisku upraviť.
   Odpisy od 1.9.2013 do 31.12.2013 tvorili nákladovú položku vo výške 246 572,-  €  , z toho 
4% činia 9 863,- €, o túto čiastku je potrebné vyúčtovanie primeraného zisku upraviť.  
    V zmysle čl. II ods. 1 dodatku č. 14 ku zmluve č. 175/07/OKČ záverečné vyúčtovanie 
nákladov, výnosov, hospodárskeho výsledku, vysporiadanie nedoplatku,  ako aj vyúčtovanie 
a použitie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Nitra dopravca zrealizuje najneskôr do
30.4. nasledujúceho roka, po roku ktorého sa vyúčtovanie týka formou Záverečného 
protokolu.

     Kontrolou bolo zistené, že dopravca nepostupoval v súlade s čl. II ods. 1  dodatku č. 
14 , nakoľko  záverečné vyúčtovanie náhrady straty za rok 2013 spolu s prílohami  
predložil dňa 15.5.2014 vo forme Záverečného vyúčtovania náhrady straty za rok 2013.

3. Dopravné výkony MAD porovnanie rokov 2011 – 2013

Riadok Ukazovateľ Skutočnosť 
2011

Skutočnosť
2012

Skutočnosť
2013

Index
2013/2012

1 Počet ubehnutých km 
v tis. km s obcami

4 005 3 899 3 881 99,54

2 Počet ubehnutých km
v tis. km (mesto)

3 820 3 715 3 700 99,60

3 Dĺžka 
prevádzkovaných 
liniek (v km)

321 286 286 100.00

4 Prepravené osoby 
v tis.osôb vrátane obcí 

14 670 16 225 15 746 97,05

5 Spotreba PHM v tis.  
litroch

1 421 1 387 1 376 99,21

6 Priemerná spotreba na 
100  km

35,48 35,57 35,45 99,66

7 Počet autobusov
vlastné autobusy

      operat.leasing 

90
74
16

89
64
25

94
60
34

105,61

8 Počet vodičov  
(prepočítaný stav)

147 147 145 97,97

Vysvetlivka k riadku 4:
Počet prepravených osôb vrátane obcí je uvedený v koncoročnom vyúčtovaní dopravcu. Údaj 
je prepočítaný podľa metodiky Štatistického úradu SR a nie je zhodný s počtom 
prepravených osôb zistených snímacím zariadením vo vozidlách dopravcu (údaj je nižší).

Dopravca v roku 2013 vykonával  dopravu celkom  na  27 linkách.  Štyri linky a to linka č. 8, 
12, 21 a 27 obsluhujú aj susediace obce  (Ivanka pri Nitre, Branč, Nitrianske Hrnčiarovce, 
Štitáre a Lužianky).  Podiel obcí tvorí 4,647019972 %.  Ukazovateľom sú ubehnuté km.  
Dodatkom č. 13 stanovený predpoklad ubehnutých km v objeme 3 690 809,6 km bol 
v skutočnosti prekročený o 9 tis. km. Uvedené prekročenie vzniklo úpravami trás niektorých 
liniek,  zaradením  nových  párov  spojov,  zmenami  trasy  linky  v dôsledku  výluky z
dôvodu 
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opravy komunikácií (napr. MK Štúrova, Hornozoborská),  resp. odstraňovania havárií  (na 
MK Mostná), zaradenie posilovej dopravy napr. počas Cyrilometodských osláv, sviatku 
Všetkých svätých a iných akcií (doprava objednaná mestom), premávka sezónnej linky C 35 
(cyklobus). 

Prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia  za roky 2011 – 2013 uvádza 
nasledovná tabuľka ( v tis. €): 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Index
2013/2012

Náklady 6 650 7 178 7 277 101,4
Výnosy
v tom príspevok mesta 
(zálohové platby)

       5 178

       2 000

5 716

         2 419

5 783

2 474

101,2

- strata - 1 472 -1 462 - 1 494 102,1
záväzok objednávateľa 
vrátane primeraného 
zisku (doplatok mesta)

  1 726 1 814   1 845 101,7

4. Kontrola nákladových položiek

Vývoj nákladových položiek za roky 2011 až 2013 v tis. € uvádzame v tabuľke: 

Riadok Ukazovateľ   Rok 2011   Rok 2012 Rok 2013 Index
2013/2012

1 Pohonné látky      1 512      1 577    1 533      97,2
2 Náklady na pneumatiky            0             0           0          0
3 Ostatný priamy materiál          35           37         57    154,1
4 Priame mzdy     1 460      1 571    1 588    101,1
5 Odvody z miezd        537         560       573    102,3
6 Odpisy        595         723       727    100,6
7 Prenájom        447         598       747    124,9
8 Opravy a údržba        992         985       927       94,1
9 Cestovné             0             0           1          0
10 Ostatné priame náklady         722         832        801      96,3
11 Prevádzková réžia           92           40          65    162,5
12 Správna réžia         258         256        257    100,4
13 Vlastné náklady 

výkonu spolu
     6 650      7 178     7 277    101,4

     Ku kontrole boli vyžiadané účtovné doklady k nákladovým účtom priamych nákladov 
náhodným výberom, resp. výberom položky s vyšším plnením. V tabuľkách je uvedené aj 
porovnanie s rokom 2012 (údaje bez obcí v €):

Účet Rok  2012 Rok 2013 Index 
2013/2012

501610 spotreba nafty 1.507.782,89 1.473. 818,07 97,74
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Nasledujúca tabuľka je porovnaním priemernej ceny nafty podľa Štatistického úradu SR 
a ceny nafty dopravcu za roky 2012 a 2013. Z tabuľky je preukazné, že cena nafty dopravcu 
bola nižšia ako priemerná cena nafty podľa ŠÚSR.

Priemerná cena nafty v € Rok 2012 Rok 2013 Index 
2013/2012

ŠÚSR 1,441 1,390 96,52
dopravca 1,190 1,166 97,98
rozdiel v prospech dopravcu            0,251 0,224 89,24

PHM pre autobusy využívané v MAD boli čerpané na čerpacej stanici v areáli dopravcu. 
Čerpacia stanica je majetkom spoločnosti ARRIVA a.s., ktorá ju prenajíma spoločnosti 
ARRIVA Transport Services, s.r.o.. Tento vzťah je na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy. 
Odpisy majetku sú účtované ako náklad  v spoločnosti ARRIVA a.s. vo výške 99,38 € 
mesačne, čo je 1 192,56 €/rok.  Odpisy sú účtované na stredisko 1290  kľúčovaním  cez 
stredisko 1360 prevádzková réžia v podiele  42,04 %, čo je 501,35 €. . Príjem z nájomného 
vzťahu, ktorý činí čiastku 228,92 €/mesiac, t.j. 2.747,04 €/rok nie je premietnutý vo 
výnosoch strediska 1290. 

Účet Rok  2012 Rok 2013 Index 
2013/2012

521000 mzdové náklady 1 545 908,15 1 573 243,60 101,77

Na účet sú účtované priame mzdy zamestnancov zaradených do strediska 1290. Týka sa 
celkom 155 zamestnancov ( 145  vodičov, 5 majstrov prevádzky, 4 pokladníkov a 1 
obchodného zástupcu ( do  31.7.) Priame mzdy vodičov boli vo výške 1.479 748,29 €,  
priemerná mzda vodiča  850,43 €. Mzda vodičov bola stanovená v súlade so Zákonníkom 
práce, vyššou a podnikovou kolektívnou zmluvou. Nadstavbová zložka mzdy bola upravená 
internými predpismi. Valorizácia podľa kolektívnej zmluvy bola 2,3 %. 

Účet Rok  2012 Rok 2013 Index 
2013/2012

551  odpisy  v tom
551020 odpisy budovy
551030 odpisy vozidlá
551040 odpisy ostatného   
             majetku

722 896,76
12 295,20
613 523,18
97 078,38

727 118,75
10 185,10

662.372,68
54 560,98

100,58

Kontrolou správnosti účtovania priamych odpisov bolo zistené, že v položke 551020 odpisy 
budovy boli účtované aj odpisy unimobuniek umiestnených na konečnej zastávke Dlhá 
a Kmeťova v čiastke  657,24 €. Unimobunky boli v roku 2013 vyradené. Celkové 
vyúčtovanie za rok 2013 je potrebné o čiastku  657,24 € upraviť.
Odpisy vozidiel sú účtované za  60 vlastných autobusov. Podľa zákona č. 431/2002 Z.z.  
o účtovníctve   v   znení   zmien   účtovná  jednotka  hmotný  majetok  okrem  zásob  odpisuje 
s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Doba 
odpisovania bola u autobusov stanovená na 8-12 rokov.



7

Účet Rok  2012 Rok 2013 Index 
2013/2012

511       opravy a udržovanie 
              v tom 
511000  opravy
              a udržovanie ostatné 
511112  opravy autobusov    
              materiál 
511115  opravy autobusov
              tech. prehliadky
511113  opravy GO, SO od  
              VTS
511270  hodiny opráv  
              autobusov
511275  hodiny opráv 
              autobusov   
              tech. prehliadky
511321  ostatné
             dodávateľské     
             opravy mimo VTS

985 487,27

9 363,72

462 282,69

83 311,99

40 223,54

257 764,20

75 597,58

56 943,57

926 783,37

6 585,30

447 785,25

84 147,03

0

256.269,44

80.725,44

51 270,91

94,04

Opravy autobusov boli vykonávané spoločnosťou Veolia Transport Services s.r.o. Nitra (resp. 
ARRIVA Transport Services, s.r.o.Nitra)  Štúrova 72 na základe Rámcovej zmluvy o dielo č. 
30/06 NR – KMV zo dňa 3.1.2006 v znení dodatkov. Cenníkmi boli upravené aj ceny 
normohodiny pre opravy autobusov.  Zmluva a jej dodatky upravujú tiež opravy autobusov  
značky  Mercedes v prípade ich opravy v autorizovanom servise, spôsob odovzdania vozidiel 
na opravy, odsúhlasovanie opráv, spôsob fakturácie a náležitosti faktúr.   
      Náhodilou kontrolou účtovných dokladov za mesiac marec a november 2013 
spočívajúcou v porovnaní cien uvedených v Cenníku prác platného od 1.1.2013 
a fakturovanými čiastkami bolo zistené, že niektoré kódy činností (názov úkonu a merná 
jednotka) sa v cenníku nenachádzali napr. OST 99 972, S 12 84 0017, OST 63 003, CRO 
71 028, SOL 08 013, OST 71 012, OSR 71 01.  Iné  nedostatky zistené neboli. 

Účet rok 2012 rok 2013          Index
2013/2012

518391 operatívny lízing 582 169,64 739 075,34 126,95 

Nárast nákladovej položky bol spôsobený tým, že povinnosťou dopravcu v zmysle Dodatku č. 
9 zo dňa 24.3.2011 bolo nahradiť  do 36 mesiacov od uzatvorenia dodatku 34 autobusov 
značky KAROSA, typová rada 700 inými bezbariérovými autobusmi spĺňajúcimi emisné
normy EÚ. Operatívnym lízingom bolo v roku 2013 nadobudnutých celkom 9 autobusov.  
Dopravca prevádzkoval v roku 2013 celkom 34 autobusov nadobudnutých formou 
operatívneho lízingu. Splátky boli realizované v súlade a vo výške podľa splátkových 
kalendárov. 
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Účet Rok  2012 Rok 2013 Index 
2013/2012

518 274 ostatné služby
              umývanie od VTS           

58 742,29 72 948,16 124,18

Na položku sú účtované služby – umývanie autobusov dodávateľom (Veolia - ARRIVA 
Transport Services. s.r.o.).  Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 29.4.2009 je uzatvorená na 
dobu neurčitú a jej prílohou je cenník umývania.  Dopravca nemá spracovanú internú 
smernicu, upravujúcu periodicitu a podmienky umývania vozidiel. Nárast položky bol 
zdôvodnený potrebou dodržať kultúru cestovania a poveternostnými podmienkami, ktoré 
spôsobili zvýšené znečistenie exteriérov autobusov. Kontrolou účtovných dokladov bolo 
zistené, že  služby sú vykazované preukazne, v súlade s platným cenníkom. Umytie vozidla 
potvrdzuje  umývač a vodič autobusu.  

Účet Rok 2012 Rok 2013 Index
2013/2012

518 363 ostatné služby 
nájomné

11. 657,94 11 329,21 97,18

518 353 ostatné služby 
nájomné administratívna 
budova

14 926,47 16 335,82 € 109,44

Kontrolovaný subjekt mal v roku 2013 uzatvorené tieto nájomné zmluvy:
- zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2232/2011/OM zo dňa 2.1.2012 v znení dodatku č. 
1 uzatvorená na dobu neurčitú, prenajímateľ Mesto Nitra, mesačné nájomné bolo stanovené 
vo výške 214,39 € bez DPH a mesačný predpis úhrad za služby bolo vo výške 110,24 €  bez 
DPH 
Predmet nájmu: priestory v objekte Mestská tržnica
- zmluva o nájme ostatnej voľnej plochy č. 575/2012/AXVN zo dňa 10.12.2012 uzatvorená na 
obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013, prenajímateľ Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, cena 
nájmu bola vo výške 1220 € + DPH za uvedené obdobie.
Predmet nájmu : osadenie vlastnej bunky sociálneho zariadenia pre vodičov MHD
- zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí NZ č. 053- 1291218 zo dňa 31.10.2012 na 
obdobie od 5.11.2012 do 31.5.2017, prenajímateľ KOMA SLOVAKIA, s.r.o., mesačné 
nájomné vrátane vybavenia bolo vo výške 290 € bez DPH
Predmet nájmu: 2 ks sanitárnych kontajnerov ( bunky pre vodičov na konečnej zástavke 
Kmeťova)
- zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 19.8.2009 v znení dodatkov č. 1 – č. 7 na 
obdobie od 19.8.2009 do 31.12.2017, prenajímateľ JUMA Nitra, s.r.o, ročné nájomné bolo vo 
výške 7 521,57 € bez DPH, Predmet nájmu: nebytové priestory na Štúrovej ulici, 
administratívna budova.
- zmluva o podnikateľskom podnájme hnuteľných vecí zo dňa 22.6.20111,  v znení dodatkov 
č. 1 – 5, nájomca ARRIVA Transport Services, a.s., doba podnájmu neurčitá, predmet 
podnájmu kopírovacie zariadenia vrátane tlačiarní v počte 24 ks, mesačné nájomné je vo 
výške 701,– € bez DPH.  
Náhodným výberom boli prekontrolované účtovné doklady každého z prenajímateľov. 
Fakturované čiastky boli v súlade s uzatvorenými zmluvami a boli následne rozúčtovávané na 
jednotlivé strediská dopravcu.
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Pri kontrole položky 518353, kde je účtované nájomné administratívnej budovy prenajímateľa 
JUMA Nitra s.r.o. bolo zistené, že zvýšenie finančnej čiastky oproti roku 2012 vzniklo tým, 
že prenajímateľ zistil rozdiely v rozlohe kancelárií. O tento zistený rozdiel bola čiastka pre 
každú kancelársku miestnosť navýšená. Nedostatkom je, že príloha  uzatvoreného dodatku 
k zmluve nebola upravená tak, aby bolo preukazné,  rozmery ktorých kancelárií boli 
zmenené.  

Účet Rok 2012 rok 2013 Index 
2013/2012

518000 ostatné služby, 
inzercia

156 149,15 115 187,21€ 73,76

Kontrola bola vykonaná na všetkých účtovných dokladoch – faktúrach v počte 7 . 
Náklady boli vynaložené na plošnú inzerciu v printových médiách, prenájom plochy pre 
reklamu a propagáciu obchodného mena kontrolovaného subjektu počas hokejových zápasov 
v sezóne 2013/2014  na zimnom štadióne (Hokejový klub Nitra), vysielanie reklamnej 
kampane k týždňu mobility.
Pri kontrole bolo zistené, že interným dokladom č.132784, fa č. 50301942 zo dňa 20.12.2013, 
dodávateľ Pardon s.r.o fakturoval čiastku  466,53 € bez DPH za uverejnenie plošnej inzercie. 
Čiastka bola účtovaná na stredisku 1290 mestská hromadná doprava (MAD). Fakturované 
boli  tri inzercie, z toho jedna, ktorá bola vo výške 50,51€ sa netýkala iba strediska 1290. 
K predloženej faktúre neboli priložené objednávky.
S Hokejovým klubom Nitra uzatvoril kontrolovaný subjekt pre rok 2013 2 zmluvy o nájme. 
Predmet zmluvy je uvedený v každej zmluve.
-zmluva o nájme č.6/2013-2014 HK Nitra a.s. zo dňa 1.7.2013. Zmluva bola uzatvorená na 
dobu určitú od 1.7.2013 do 30.4.2014. Predmetom zmluvy bol prenájom plochy pre reklamu 
a propagáciu obchodného mena loga nájomcu počas hokejových zápasov v sezóne 2013/2014.
Cena za prenájom bola dohodnutá vo výške 24 000,- € bez DPH. Na nákladový účet 518000 
na stredisko 1290 (MHD) bola účtovaná v roku 2013 čiastka 14 526,- € bez DPH.  
-zmluva o nájme č.18/2012-2013 HK Nitra a.s. zo dňa 2.1.2013. Zmluva bola uzatvorená na 
dobu určitú od 1.1.2013 do 31.12.2013. Predmetom zmluvy bol prenájom plochy pre reklamu 
a propagáciu obchodného mena loga nájomcu počas hokejových zápasov v sezóne 2013.
Cena za prenájom bola dohodnutá vo výške 100 000,- € bez DPH.
Medzi objednávateľom a dopravcom bola uzatvorená dohoda, ktorej predmetom bolo 
nezapočítať náklady na inzerciu  do nákladov pre potreby výpočtu primeraného zisku.  

Účet rok 2012 rok 2013 Index
2013/2012

518 368 ostatné služby    
              strážna služba

101 498,11 108 198,93 106,60

Na účet sú účtované všetky služby spojené so strážnou službou poskytovanou dodávateľsky 
Ing. Norbertom Čanakym – KOBRA SBS, Mojmírovce. Služba zahŕňa stráženie objektu 
s odstavnými plochami vrátane parkovaných autobusov, ochrana dopravných kontrolórov 
(revízorov) pri výkone kontroly, ochrana pri prevoze peňazí – prevoz finančnej hotovosti 
z dobíjacích automatoch umiestnených v nákupných centrách, zo samoobslužných terminálov 
vodičov, prevoz peňazí z pokladní dopravcu a napojenie na pult centrálnej ochrany.
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Kontrolovaný subjekt mal v roku 2013 uzatvorených s dodávateľom 5 zmlúv a to:  
- zmluva č. 00172/2002 zo dňa 6.5.2002. o zabezpečovaní ochrany pripojením objektu na Pult 
centrálnej ochrany. Predmet zmluvy: pripojenie pokladne na Mestskej tržnici na pult 
centrálnej   ochrany   (ďalej PCO)   a   spracovanie   údajov PCO   za  účelom zabezpečovania 
ochrany objektu odberateľa prostredníctvom PCO. Cena bola zazmluvnená vo výške 182,57 
€/mesačne + DPH.  Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú.
-zmluva o poskytovaní strážnej služby č. 00293/2008 zo dňa 30.5.2008 vrátane dodatkov č.1 
a 2. Predmet zmluvy: výkon fyzickej ochrany majetku a osôb zamestnancami poskytovateľa 
v objektoch sídla dopravcu. Cena za služby bola stanovená dohodou vo výške 3,65 €/hod. bez 
DPH výkonu služby jedným zamestnancom poskytovateľa. Zmluva bola uzatvorená na dobu 
neurčitú.
-zmluva o poskytovaní strážnej služby č. 00327/09 zo dňa 30.3.2009 vrátane dodatkov č.1-5. 
Predmet zmluvy:   preprava a  ochrana   predmetu   prepravy pre dopravcu a to   od 
peňažných terminálov z prevádzok objednávateľa : Autobusová stanica Zlaté Moravce, 
prevádzka Topoľčany, sídlo spoločnosti Štúrova 72, Nitra do bankového ústavu
objednávateľa. Predmetom dodatku č. 3 je ochrana osoby pri preprave a ochrana predmetu, 
a to od automatov na dobíjanie čipových kariet z nákupných centier (CENTRO Nitra, 
MLYNY Nitra, Hypermarket Tesco Nitra a sídlo spoločnosti Štúrová 72, Nitra) k príjemcovi 
VÚB Nitra. Cena za ozbrojenú prepravu bola stanovená vo výške 86 €/2 pracovníkov SBS/2 
hod. služby + DPH. Dodatkom č. 4 zo dňa 1.9.2011 cena za prepravu a spracovanie peňazí 
z prevádzok dopravcu  bola stanovená dohodou na 7 144 €/mesiac + DPH.  
- zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb – strážnej služby č. 00374/2012 
zo dňa 16.5.2012, predmet zmluvy - zabezpečovanie ochrany osôb a poriadku pri výkone 
kontrolnej činnosti revízorov, zamestnancov objednávateľa počas pravidelných spojov 
prevádzkujúcich objednávateľom. Cena za službu bola stanovená vo výške 6 € + DPH za 
hodinu výkonu služby a 1 pracovníka.
- zmluva o poskytovaní strážnej služby č. 00328/09 zo dňa 31.3.2009 v znení dodatku č. 1. 
Predmetom zmluvy je ozbrojená preprava finančných hotovostí z prevádzok objednávateľa. 
V zmysle dodatku č. 1 cena za služby bola stanovená vo výške 528,–  € bez DPH.
Kontrolou účtovných dokladov bolo zistené, že fakturované čiastky sú v súlade 
s uzatvorenými zmluvami. Rozdelenie fakturovaných čiastok na jednotlivé strediská dopravcu 
bolo preukazné a bez nedostatkov.

Účet rok 2012 rok 2013 Index
2013/2012

562 479 úroky ATS 8 965,34 8 913,13 99,42
     
       Dopravca uzatvoril Zmluvu o pôžičke s KMV BUS s.r.o so sídlom Štúrova 72, Nitra (v 
súčasnosti ARRIVA Transport services s.r.o.) dňa 26.1.2007, ktorej predmetom je 
poskytnutie finančných prostriedkov dopravcovi vo výške 80 612 tis.Sk (2 675 828,19 €) na 
nákup autobusov, pričom vrátenie týchto prostriedkov vrátane úrokov je dopravca povinný 
zrealizovať podľa splátkového kalendára dohodnutého v Zmluve o pôžičke. Podľa dodatku 
č.1 k Zmluve o pôžičke  sa zmluvné strany dohodli na splatení celého dlhu najneskôr do 
31.12.2012.
Dopravca uzatvoril ďalšiu Zmluvu o pôžičke s KMV BUS s.r.o so sídlom Štúrova 72, Nitra (v 
súčasnosti ARRIVA Transport Services s.r.o.) dňa 16.4.2007, ktorej predmetom je 
poskytnutie finančných prostriedkov dopravcovi vo výške 84 260 tis.Sk (2 796 919,60 €) na 
nákup autobusov, pričom vrátenie týchto prostriedkov je rozložené do 12 splátok, dve splátky 
v každom kalendárnom roku. V roku 2013 pôžička podľa tejto zmluvy splatená nebola.
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Autobusy pre mestskú hromadnú dopravu (9 ks) nakúpené z finančných prostriedkov 
získaných   z pôžičky   boli   zaradené   do   používania dňa  1.2.2007, z čoho vyplýva, že boli 
uhradené z pôžičky v zmysle prvej Zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 26.1.2007. Táto 
pôžička bola už v roku 2012 splatená, to znamená, že úroky vyúčtované v roku 2013 sa  týkali 
iba druhej Zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 16.4.2007, z ktorej dopravca autobusy pre 
MAD nekupoval.   

Kontrolovaný subjekt pri prerokovaní správy dňa 30.7.2014 podal námietku voči 
kontrolnému zisteniu, v ktorej uvádza, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, na 
ktorý má vplyv aj oneskorené splácanie pohľadávok objednávateľov výkonov vo verejnom 
záujme nebolo možné dohodu zo strany dopravcu dodržať (splatiť pôžičku). Dopravcovi teda 
vznikali aj v priebehu roka 2013 úrokové náklady spojené s touto pôžičkou. Na prerokovaní 
správy dňa 30.7.2014 bolo dohodnuté, že dopravca ešte raz preverí presnosť výpočtu úrokov 
za rok 2013. Vzhľadom na to, že poskytovateľ pôžičky je pre dopravcu spriaznená osoba, 
nesplatenie pôžičky v danom termíne nemalo na dopravcu negatívny dopad v podobe 
mimoriadnych sankcií. V priebehu celého roka 2013 sa s veriteľom rokovalo o vyriešení 
situácie a reštrukturalizácii úverov a k dohode došlo v decembri 2013 a pôžička bola reálne 
vyplatená až v júni 2014.

Kontrolovaný subjekt predložil dňa 4.8.2014 výpočet úrokov za rok 2013. Kontrolný 
orgán predložený výpočet prekontroloval – prepočítal  a dospel k záveru, že kontrolovaný 
subjekt  mal účtovať nákladovú položku úroky vo výške 4 019,40 € (vo vyúčtovaní je 
uvedená suma 8.913,13 €).
O uvedený rozdiel  4 893,73 je potrebné zo strany dopravcu upraviť vyúčtovanie.

Účet rok 2012 rok 2013 Index
2013/2012

599300  vnútroorganizačné   náklady 
              prevádzková réžia

39 819,91 65 195,93 163,73

566400  vnútroorganizačné náklady
              správna réžia

255 563,52 257 221,03 100,65

Dopravca prevádzkoval v kontrolovanom období viaceré druhy dopravy (mestská, prímestská, 
diaľková, zájazdová, nepravidelná, zmluvná). Z toho dôvodu bolo potrebné jednotlivé 
nákladové položky rozúčtovávať do jednotlivých stredísk a to percentuálnym podielom 
vypočítaným podľa ubehnutých km jednotlivých druhov dopravy  (stanovenie  kľúča cez 
kilometre). V roku 2013 dopravca odčlenil komerčnú dopravu (diaľková, zmluvná, 
nepravidelná zájazdová) a to založením spoločnosti NITRAVEL, s.r.o. Nitra.
Vplyv vzniku  spoločnosti NITRAVEL a presunu činností vo vzťahu k prevádzkovej 
a správnej réžii účtovanej na stredisko 1290:

 prerozdelenie obsahu pracovných náplní u niektorých zamestnancov a ich presun do 
iných stredísk – vplyv na priame mzdy a odvody,

 medziročné zvýšenie cez km (zníženie počtu km  pre potreby kľúčovania),
 presun medzi správnou a prevádzkovou réžiou preradením zamestnancov. 

Podiel prevádzkovej réžie pre stredisko 1290 bol vo výške  42,04 % (predtým 37,79 % 
podiel správnej réžie vo výške 26,28 % (predtým 23,18 %).

6. Kontrola výnosových položiek

rok 2012 rok 2013 Index
2013/2012

Celkové výnosy
vrátane príspevku obce

5 715 777,35 5 783 518,97 101,19
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Priamy vplyv na výšku výnosov má prepravný poriadok a cestovné tarify.
Dopravca  vykonáva  mestskú  hromadnú  dopravu  podľa  „Prepravného poriadku“,  ktorý     
upravuje povinnosti dopravcu ako aj postavenie, práva  a povinnosti   cestujúceho.    
Súčasťou prepravného poriadku je aj ustanovenie o kontrole tarifného vybavenia cestujúcich.

      Výšku cestovného pre jednotlivé kategórie cestujúcich, prepravu batožín, zvierat ako aj 
úhrada cestovného, a sankcie za cestovanie bez cestovného lístka upravuje „Tarifa“.   Tarify 
mestskej hromadnej dopravy v Nitre boli odsúhlasené uzneseniami  Mestského zastupiteľstva 
v Nitre. Posledný cenový výmer bol schválený v októbri roku 2012. 
     Osobitná tarifa pre okruh osôb určených Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 1/2009 zo dňa 12.1.2009 v znení Dodatku č. 1/2009 
bola určená Dodatkom č. 7 zo dňa 30.6.2010 s účinnosťou od 1.7.2010 k Zmluve o službách 
vo verejnom záujme podpísaným objednávateľom a dopravcom. Schválenie osobitnej tarify 
nebolo predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.   Podľa osobitnej tarify sa prepravujú 
cestujúci – zamestnanci dopravcu, deti zamestnancov, manželia a manželky zamestnancov 
a bývalí zamestnanci a ich rodinní príslušníci.  
           Článok 2, bod E „Tarify“  upravuje  poplatky a úhrady za porušenie prepravných 
podmienok.
Úhrada za cestovanie bez platného cestovného lístka:
- v hotovosti pri kontrole alebo do 3 pracovných dní ( v prípade cestujúceho do 15 rokov do 
30 pracovných dní) v doplatkovej pokladni  dopravcu                               20 €  
- po 3 pracovných dňoch do 30 dní v doplatkovej pokladni dopravcu       40 €
- po 30 dňoch v doplatkovej pokladni dopravcu alebo v prípade nutnosti vymáhania úhrady 
prostredníctvom právneho oddelenia                                                         70 €
-za dodatočné preukázanie sa platným preukazom na zľavu                       5 €

Účet Rok 2012 Rok 2013 Index
2013/2012

645000 ostatné prijaté 
pokuty a penále 

12 597,09 16 263,23 129,10

     Pri náhodilej kontrole poplatkov a úhrad za porušenie prepravných podmienok za tri 
mesiace (január, február, júl 2013) bolo zistené, že dopravca nepostupoval v zmysle čl. 2 ods. 
E „Tarify“, pretože v niektorých prípadoch nebola správne vyrubená výška pokuty  zo strany 
dopravcu.  

    Rozdiely medzi skutočnou úhradou  pokuty za porušenie prepravných podmienok 
a úhradou podľa „Tarify“ sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

Poradové číslo 
oznámenia

Deň 
porušenia 

prepravných 
podmienok

Deň zaplatenia
pokuty

Výška pokuty 
podľa tarify

v €

Výška pokuty
zaplatená

v €

930/2012 18.12.2012 9.1.2013 40,– 20,–

929/2012 18.12.2012 9.1.2013 40,70 20,70

36/2013 10.1.2013 18.1.2013 40,30 20,30

40/2013 11.1.2013 17.1.2013 40,– 20,–

44/2013 11.1.2013 17.1.2013 40,– 20,–
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114/2013 24.1.2013 4.2.2013 40,70 20,70

192/2013 14.2.2013 21.2.2013 40,70 20,70

252/2013 21.2.2013 28.2.2013 40,70 20,70

714/2013 4.7.2013 22.7.2013 40,– 20,–

763/2013 17.7.2013 23.7.2013 40,70 20,70

765/2013 17.7.2013 23.7.2013 40,70 20,70

771/2013 19.7.2013 24.7.2013 40,70 20,70

Nesprávne vyrubené úhrady za porušenie prepravných podmienok znižujú výnosy 
v položke 645 000 ostatné prijaté pokuty a penále. 

     Úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka boli vykonávané aj bezhotovostnou 
platbou, tento spôsob úhrady Tarifa neupravuje. Možnosť bezhotovostnej platby je uvedená 
iba na „Oznámení o platení úhrady“ ,  ktorá je zúčtovateľným tlačivom a je dokladom aj pre 
cestujúceho.       
     Kontrolu dodržiavania prepravných podmienok v roku 2013 vykonávali 4 prepravní 
kontrolóri v trvalom pracovnom pomere, ktorí boli podľa potreby posilnení 2 ďalšími 
zamestnancami. Pokuty za nedodržiavanie prepravných podmienok sú evidované podľa 
jednotlivých rokov, je sledovaná ich úhrada a nezaplatené pokuty sú vymáhané 
prostredníctvom právnikov,  ktorí sú v zmluvnom vzťahu s dopravcom.  

Prehľad evidovaných pokút

Rok                        Počet zistených porušení
2012                                        961
2013                                     1 483
2014  (k 19.6.)                                        506

V roku 2013 dopravca evidoval 469 prípadov nezaplatených pokút v sume 33 796,- €. 

O nezaplatených pokutách dopravca neúčtuje. 

Vývoj tržieb  za cestovné

Ukazovateľ     Rok 2012   Rok 2013 Index
2013/2012

602 tržby za cestovné 3 222 283,85 3 243 613,97 100,64

V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet prepravovaných osôb v MAD Nitra podľa druhu 
cestovných lístkov a evidencie zistenej prostredníctvom snímacích zariadení vo vozidlách 
dopravcu, porovnanie rokov 2012 a 2013: 
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Druh cestovného lístka Rok
2012

Rok
2013

Index                                  
2013/2012

Podiel 
cestujúcich
2012-2013

Občianske
cestovné lístky

u vodiča 1 453 144   1 505 614

jednorazové  
z karty

3 344 739   2 901 656

predplatné 
z karty

1 954 108 2 323 250

SPOLU 6 751 991 6 730 520 99,68 43,23/42,16

Dôchodcovské
  cestovné lístky

u vodiča 79 723 87 617

jednorazové z 
karty

897 991 814 354

predplatné
z karty

339 290 413 489

  SPOLU 1 317 004 1 315 460 99,88 8,43/8,24

Študentské
cestovné lístky

u vodiča 1 031 529 900 329

jednorazové
z  karty

2 075 416 1 951 151

predplatné
z karty

1 175 309 1 189 604

SPOLU 4 282 254 4 041 084 94,38 27,42/25,31

Zamestnanecké
cestovné lístky

u vodiča 0 0

jednorazové z 
karty

78 292 66 011

predplatné
z karty

900 679

SPOLU 79 192 66 690 84,21 0,51/0,42

Evidenčné 
cestovné lístky

u vodiča 307 164 264 236

jednorazové z 
karty

445 245 169 113

predplatné
z karty

2 432 815 3 378 060

SPOLU 3 185 224 3 811 409 119,66 20,41/23,87

CELKOM 15 615 665 15 965 163 102,24 100/100
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Za dôchodcovské cestovné sa prepravujú:
- poberatelia starobných dôchodkov do dovŕšenia 70. roku veku,
- poberatelia invalidných dôchodkov s poklesom vykonávať zárobkovú činnosť o viac 

ako 70% do dovŕšenia 70.roku veku,
- poberatelia výsluhových dôchodkov najskôr po dovŕšení 60. roku veku do dovŕšenia

70. roku veku.

Za študentské cestovné  sa prepravujú:
- deti od začiatku povinnej školskej do dovŕšenia 15.roku veku
- žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu
- študenti vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu, v dennej forme štúdia do 

získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26.roku veku
- žiaci a študenti, ktorí študujú na stredných a vysokých školách v zahraničí, ktorých 

štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR.

Za evidenčné cestovné sa  prepravujú:
- občania SR nad 70 rokov veku
- držitelia „ Povolenia k pobytu cudzincov“ nad 70 rokov veku s trvalým pobytom v SR
- držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP – S
- držitelia Bronzovej, Striebornej, Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo 
- Kňazovického medaily, pre zakúpenie evidenčného polročného predplatného lístka je

            podmienkou aj trvalý pobyt v meste Nitra.

Zamestnanecké cestovné  je upravené dodatkom č. 7 k zmluve (osobitná tarifa).
   
Bezplatne sa prepravujú:

- deti do začatia povinnej školskej dochádzky
- invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S
- sprievodca držiteľa preukazu ŤZP
- držitelia preukazov „Konfederácia politických väzňov“ a „Politickí väzni“ 
- bývalí príslušníci „Vojenských táborov nútených prác“
- detský kočík, batožina, pes
- osoby odkázané na invalidný vozík
- nevidiace osoby. 

Údaje o bezplatnej preprave sa snímacím zariadením neevidujú. 
       
     Z tabuľky je preukazný medziročný nárast cestujúcich na evidenčné cestovné, u ostatných 
kategórií cestujúcich bol zaznamenaný pokles.  
   
      Ostatné tržby 

Účet rok 2012 rok 2013 Index
2013/2012

602702 tržby ostatné 
– reklamy 

20 171,92 22 026,54 109,19
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Tržby z reklamy boli účtované na základe Zmluvy o nájme reklamných plôch na 
autobusoch v mestskej doprave č. 28/N-3/10 MAD zo dňa 1.7. 2010  v znení dodatku č.1 
uzatvorenej na dobu neurčitú od 1.7.2010, prenajímateľ Veolia Transport Nitra, a.s., nájomca 
Veolia Transport Services, s.r.o. Predmetom nájmu sú vonkajšie plochy autobusov, vnútorné 
plochy autobusov a to umiestnením reklamy na sklá okien, dverí, do reklamných rámov, alebo 
iných na to uspôsobených plôch a   ďalších  vhodných plôch  na  umiestnenie reklamy.  
Mesačné nájomné bolo stanovené vo výške 1 925,- € mesačne za 81 autobusov + DPH. 
Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť 1.7.2011. Od tohto času zmluva aktualizovaná nebola.
Zmluvou sa prenajímateľ zaviazal udržiavať predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté 
užívanie na svoje náklady, zabezpečiť jeho pravidelné čistenie  a zabezpečiť opravy 
dopravných prostriedkov aby nedošlo k ich vyradeniu z pravidelnej prevádzky na dlhšie 
časové obdobie (viac ako 10 dní). 

Účet rok 2012 rok 2013 Index
2013/2012

602704 tržby ostatné 
reklamy  mimo VTS

19 291,12 6 041,06 31,32

        

       Na túto položku boli účtované tržby za reklamy umiestnené vo vozidlách dopravcu, 
priamo zabezpečené dopravcom. Pokles kontrolovaný subjekt zdôvodnil tým,  že táto 
činnosť nebola v roku 2013 kapacitne ani personálne zabezpečená.  

Súhrn kontrolných zistení s priamym vplyvom na nákladové a výnosové položky:
 – 5 119,76 € zistený vo vyúčtovaní primeraného zisku súvisiaci s nákladovou 

položkou inzercia, 
 - 33 890,–  € zistený vo vyúčtovaní primeraného zisku súvisiaci s nákladovou 

položkou odpisy,
 nesprávne  účtovanie nákladov a výnosov týkajúcich sa čerpacej stanice 

pohonných hmôt, odpis vo výške 501,35 € a  výnos z nájomného vo výške 2 747,04 
(pomerom na stredisko 1290),

 účtovanie nákladovej položky 551020 odpisy budovy o čiastku 657,24 €
(vyradené unimobunky),

 neoprávnené účtovanie do nákladov strediska MAD v čiastke 50,51 € (položka 
inzercia),

 neoprávnené účtovanie nákladovej položky  úroky  - 4 893,73 € 
     (rozdiel 8 913,13 – 4 019,40 = 4 893,73)
 úhrady za porušenie prepravných podmienok vyrubené v rozpore s Tarifou  -

priamy vplyv na zníženie výnosov v položke 645 000 ostatné prijaté pokuty 
a penále,

 neúčtovanie o nezaplatených pokutách a penále,
 úprava zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a dopravcom za účelom 

určenia ekonomicky oprávnených nákladov  a nákladov nezapočítavaných pre 
účely výpočtu primeraného zisku.
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Súhrn kontrolných zistení vecných :
 nedodržanie termínu predloženia vyúčtovania náhrady straty zo strany 

dopravcu,
 neúplnosť Cenníka prác za opravy platného od 1.1.2013, 
 absencia interného predpisu upravujúceho periodicitu a rozsah umývania 
      vozidiel,        
 úprava dodatku k zmluve o nájme nebytových   priestorov (JUMA)   v súlade  so  

skutočne zistenými výmerami miestností.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná dňa 23.7.2014. Zástupcom 
kontrolovaného subjektu bola odovzdaná na oboznámenie dňa 25.7.2014. Dňa 29.7.2014 
predložil písomne kontrolovaný subjekt stanovisko – námietky k správe z kontroly. Dňa 
30.7.2014 sa uskutočnilo prerokovanie správy s kontrolovaným subjektom, na ktorom sa 
zúčastnené strany dohodli na opakovanom prerokovaní námietok dňa 4.8.2014.
Dňa 4.8.2014 vyhodnotil kontrolný orgán pripomienky kontrolovaného subjektu, ako 
neopodstatnené, okrem námietky  k nákladovej položke úroky, ktorú kontrolný orgán 
vyhodnotil  ako čiastočne opodstatnenú a zapracoval ju do správy.
Prerokovanie správy o výsledku následnej finančnej kontroly bolo ukončené dňa 4.8.2014.

Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou boli prednostom MsÚ v Nitre prijaté 
nasledovné opatrenia:

1.  Podľa  druhu  špecifikovať  a určiť  rozsah  a obsah  ekonomicky  oprávnených  nákladov 
     presne  konkretizovať  jednotlivé  nákladové  položky,   ktoré  budú  počnúc   rokom  2015
     neoddeliteľnou súčasťou zmluvy s dopravcom o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej
     autobusovej doprave.

     Zodpovední:                       JUDr. Igor Kršiak, prednosta MsÚ
                                                Ing. Pavol Jakubčin, vedúci odboru komunálnych činností a ŽP
     Termín:                              december 2014

2.  Vyzvať dopravcu na spracovanie návrhu úpravy taríf MAD v záujme optimalizácie tržieb
     z   cestovného a tento  následne  predložiť  na  prerokovanie  poradným  orgánom  mesta 
     a následne na schválenie MZ v Nitre.

     Zodpovedný:                     Ing. Pavol Jakubčin, vedúci odboru komunálnych činností a ŽP
     Termín:                              ihneď

Kontrolovaný subjekt – spoločnosť ARRIVA Nitra, a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra 
v stanovenom termíne nepredložila žiadne opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou.
    Kontrolovaný subjekt po spracovaní materiálu do MZ predložiť dňa 14.8.2014 svoje 
vyjadrenie, ktorým nesúhlasil s vyhodnotením námietky ku kontrole postupu pri výpočte 
primeraného zisku – časť odpisy. Toto vyjadrenie prikladáme k materiálu v plnom znení. 






