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K materiálu č.: 976/2021 
   Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021 

 
Mesto Nitra každoročne uhrádza dopravcovi zálohové platby, ktoré pre rok 2020 

a taktiež 2021 boli schválené vo výške  4 800 000 €. Tieto zálohové platby vykrývajú rozdiel 
medzi tržbami a nákladmi dopravcu  len do určitej miery.  

Dopravca ARRIVA Nitra, a.s. dňa 1.4.2021 predložil  na mesto Nitra žiadosť o 
čiastočné vysporiadanie nedoplatkov za výkony v MAD Nitra za rok 2020. V žiadosti ARRIVA 
NITRA, a.s. avizovala Mestu Nitra zaznamenané výpadky príjmov z cestovného  v mestskej 
hromadnej doprave vykonávanej autobusmi z dôvodu COVID 19 a tiež nedostatok finančných 
prostriedkov z dôvodu poddimenzovaných preddavkov na výkon v službách vo verejnom 
záujme pre Mesto Nitra, čo má za následok po ukončení kalendárneho roka vysoký nedoplatok. 
Na základe predloženej žiadosti a následne uznesenia č. 119/2021-MZ zo dňa 22.4.2021, 
ktorým sa zvýšil rozpočet odboru dopravy na úhradu výdavkov na zúčtovanie MAD za rok 
2020 vo výške 1 000 000 € bol podpísaný dodatok č. 33 ku Zmluve o výkonoch vo verejnom 
záujme v mestskej doprave vykonávanej autobusmi, č.j. 175/07/OKČ zo dňa 6.3.2007, ktorým 
sa zmluvné strany dohodli na úhrade preddavku vo výške 1 milión € na doplatok k predbežnému 
vyúčtovaniu úhrady za poskytnutie služieb MHD vo verejnom záujme za rok 2020. 

Uhradenie doplatku príspevku za poskytnutie služieb vo verejnom záujme podlieha 
schváleniu Mestským zastupiteľstvom. Doplatok príspevku objednávateľa za poskytovanie 
služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi ARRIVA NITRA, a.s. za rok 2020 vo výške   665 
009,56 €  bude po schválení Mestským zastupiteľstvom uhradený zo schváleného rozpočtu 
odboru dopravy, položka 644002. 

Dňa 29.09.2021 dopravca ARRIVA NITRA, a.s., listom zo dňa 27.09.2021 opätovne 
avizoval Mestu Nitra nedostatok finančných prostriedkov spôsobených dlhodobo 
poddimenzovanými preddavkami na výkony službách vo verejnom záujme. Pri zabezpečovaní 
objednaných výkonov MAD NR v roku 2021, vplyvom pretrvávajúcich protipandemických 
opatrení, dopravca opätovne očakáva pokles priamych tržieb z cestovného o približne 1 mil. € 
za celý rok 2021.  S ohľadom na náklady, ktoré súvisia s objednanými  výkonmi  - nákup PHM, 
mzdy vodičov, odvody,  poníženie príjmov z cestovného a nezmenenej výške záloh dopravca 
nie je schopný dostatočne zabezpečiť požadovanú službu. Pri zabezpečení výkonov MAD NR 
za 8 mesiacov roku 2021 vznikol dopravcovi nedoplatok zo strany Mesta vo výške 1,6 mil. €, 
ktorý by pri nezmenenej výške záloh ďalej narastal. Uznesením č. 200/2021-MZ  zo dňa 
30.06.2021 boli na základe predloženého mat. č. 895/2021 navýšené zálohové platby o 1,2 mil. 
€.  Vzhľadom na uvedené dôvody dopravca požaduje navýšenie záloh za mesiace október, 
november a december zo 400 tis. € na 900 tis. €. Uvedeným materiálom č. 976/2021 sa navyšuje 
rozpočet výdavkov na Mestskú verejnú dopravu o 450 tis. €, čím bude umožnené poskytnúť 
dopravcovi navýšenie záloh podľa požiadavky dopravcu, čo bude mať následne vplyv na 
poníženie nedoplatkov za výkony v MAD Nitra za rok 2021. 

 
 

 


