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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo  v Nitre
p r e r o k o v a l o
Doplatok príspevku objednávateľa za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi 
ARRIVA Nitra, a.s. za rok 2015 a návrh jeho vysporiadania
s c h v a ľ u j e 

výšku doplatku príspevku objednávateľa v mestskej autobusovej doprave za rok 2015 v sume 
1 668 859,76 €
b e r i e  n a v e d o m i e 

spôsob úhrady doplatku príspevku objednávateľa v mestskej autobusovej doprave za rok 2015
vo výške 1 668 859,76 € formou úhrady z rozpočtu mesta Nitry na rok 2016



Doplatok príspevku objednávateľa za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči 
dopravcovi ARRIVA Nitra, a. s. za rok 2015 a návrh jej vysporiadania

Mesto Nitra ako objednávateľ služby vo verejnom záujme u externého dopravcu je 
povinné uhradiť doplatok príspevku vyplývajúci z tejto služby. Dopravca predložil v zmysle 
zmluvy Mestu Nitra Výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej autobusovej 
doprave za rok 2015 (viď. príloha).

Mesto Nitra každoročne uhrádza dopravcovi zálohové platby, ktoré pre rok 2015 boli 
schválené vo výške 2 400 000,- €. Tieto zálohové platby vykrývajú rozdiel medzi príjmami 
a výdavkami dopravcu aj pri zohľadnení tržieb z cestovného, resp. iných príjmov, len do 
určitej miery. Pre rok 2016 sú v rozpočte mesta schválené prostriedky vo výške 3 500 000 €.   
Výška doplácaného príspevku je výsledok v našom prípade nízkej výšky zálohových platieb.

          Hľadanie cesty v neúmernom zvyšovaní cestovného, resp. výraznom znížení výkonov 
(liniek a spojov) vedie iba k úbytku cestujúcich, čo je cesta k ešte väčšiemu doplatku 
príspevku. Systém je potrebné veľmi citlivo upravovať v oboch týchto oblastiach, aby sme 
neprichádzali o cestujúcich (nielen z finančného hľadiska), ktorých počet v Nitre ako jedinom 
meste v porovnaní s minulými rokmi stúpa.

          Od 1.7.2016 došlo k úprave taríf cenového výmeru, kde boli obmedzené zľavy pre 
darcov krvi v jednotlivých kategóriách, ako aj úprave taríf pre občanov, ktorí nemajú trvalý 
pobyt v meste Nitry a obciach, ktoré sú obsluhované mestskou dopravou. Uvedené opatrenia 
smerujú k zlepšeniu ekonomiky na úseku mestskej hromadnej dopravy.

          Riešením zníženia príspevku je aj v zmysle uznesenia číslo 230/2016-MZ zámer 
vytvorenia vlastného dopravného podniku mesta Nitry zabezpečujúceho výkony mestskej 
autobusovej dopravy s možnosťou spolupráce alebo kapitálového vstupu niektorého 
z dopravcov.

Stanovisko Mestskej rady

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 23.8.2016
p r e r o k o v a l a
Doplatok príspevku objednávateľa  za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči 
dopravcovi ARRIVA Nitra, a. s. za rok 2015 a návrh jeho vysporiadania
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
schváliť
výšku doplatok príspevku objednávateľa v mestskej autobusovej doprave za rok 2015 v sume 
1 668 859,76 €
vziať na vedomie
spôsob úhrady doplatku príspevku objednávateľa v mestskej autobusovej doprave za rok 2015 
vo výške 1 668 859,76 € formou úhrady z rozpočtu mesta Nitry na rok 2016 



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 príspevok, 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 doplatku príspevku podlieha schváleniu finančného krytia príspevku
Mestským zastupiteľstvom v rozpočte mesta.




