
 
M E S T S K Ý   Ú R A D    V    T R E N Č Í N E   

 ________________________________________________________________ 
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V Trenčíne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh  
na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 12 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o 

výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v 
súvisiacich oblastiach uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Slovenskou autobusovou 

dopravou Trenčín, akciová spoločnosť 

 
 

 
 
 
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie:  
Mgr. Richard Rybníček     Na samostatnej prílohe  
primátor 
 
 
 
 
          
 
Spracoval:          
Mgr. Lucia Zaťková       
útvar právny  

 

        
Dopad na rozpočet:   
Uzatvorením dodatku sa Mesto Trenčín zaväzuje uhrádzať každoročne dopravcovi preukázanú stratu 
z poskytovania výkonu vo verejnom záujme, t.j. má vplyv na výdavky mesta po dobu platnosti zmluvy.  
 
 
Stanovisko FMK: na zasadnutí dňa 09.02.2017 Finančná a majetková komisia  

- odporučila predĺženie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom 
záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach 
uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová 
spoločnosť o päť rokov,  

- odporučila do zmluvy dopracovať možnosť opcie na kúpu nového autobusu  
         
 
 
V Trenčíne, 13.03.2017 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Dňa 16.12.2005 uzatvorili Mesto Trenčín a Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová 
spoločnosť (ďalej aj ako „dopravca“) Zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo 
verejnom záujme v mestskej  autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach. 
Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 31.08.2017. V zmysle znenia čl. VI Zmluvy sa dopravca 
zaviazal, v súlade so spoločným záujmom dopravcu a mesta na zlepšení bezpečnosti a kultúry 
prepravy cestujúcich, obnoviť vozový park autobusov,  ktorý slúži na vykonávanie dopravných 
výkonov podľa Zmluvy. Týmto spôsobom dopravca zabezpečil do konca roku 2010 obnovu celého 
vozového parku v počte 39 autobusov. Okrem 100 % obnovy vozového parku dopravca realizoval aj 
ďalšie investície do prevádzky MHD (systém ISO, rozšírenie vozového parku, elektronické pokladne 
na výdaj cestovných lístkov, a pod.). Dopravca nakúpil celkom 41 autobusov, z ktorých po ukončení 
platnosti tejto zmluvy v aktuálnom znení, t.j. po 31.8.2017 bude odpisovať ešte 22 autobusov.  
 
V súlade so znením článku 4 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007  
o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady 
(EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 je možné v prípade potreby, vzhľadom na podmienky 
odpisovania aktív, ak poskytovateľ služieb vo verejnom záujme poskytuje aktíva významné z hľadiska 
celkových aktív potrebných na výkon služieb osobnej dopravy, ktoré sú predmetom zmluvy o službách 
vo verejnom záujme, dobu platnosti zmluvy o službách vo verejnom záujme predĺžiť najviac o 50%. 
  
S ohľadom na hodnotu investícií dopravcu do obnovy a rozšírenia vozového parku ako aktív 
významných z hľadiska poskytovania služieb osobnej dopravy podľa zmluvy, kedy doba odpisovania 
týchto investícií je mimoriadne dlhá a vo väčšej časti bude pokračovať aj po 31.08.2017, je daný 
predpoklad naplnenia podmienok podľa článku 4 ods. 4 Nariadenia č. 1370/2007 na predĺženie doby 
platnosti zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a dopravcom. 
 
Aj v súlade s odporúčaním FMK navrhujeme schváliť predĺženie doby platnosti zmluvy o 5 rokov, t.j. 
do 31.08.2022.  
 
Návrh znenia dodatku č. 12, vrátane spôsobu zapracovania požiadavky FMK, je ešte predmetom 
rokovaní so Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín. Konečné znenie dodatku, ktorý bude 
uzatvorený v prípade schválenia predĺženia doby platnosti zmluvy v zmysle predloženého materiálu, 
Vám bude zaslané pred plánovaným zasadnutím mestského zastupiteľstva dňa 22.03.2017. 



Návrh uznesenia:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne s c h v a ľ u j e uzatvorenie Dodatku č. 12 k Zmluve o spolupráci 
pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej  autobusovej doprave na 
území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Slovenskou 
autobusovou dopravou Trenčín, akciová spoločnosť, ktorým bude predĺžená doba platnosti tejto 
zmluvy o päť rokov, t.j. do 31.08.2022. 


