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Stanovisko FMK zo dňa 02.06.2022: komisia odporučila schváliť uzatvorenie Zmluvy 

o spolupráci pri zabezpečení dopravy cestujúcich na území mesta Trenčín autobusovými 

spojmi prímestskej autobusovej dopravy  
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útvar právny 

 

Ing. Miloš Minarech  
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V Trenčíne, 13.06.2022 



 

Dôvodová správa : 

 

Dňa 06.07.2017 uzatvorili Mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a spoločnosť 

Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť (ďalej len „SAD Trenčín“) 

Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi 

prímestskej autobusovej dopravy, predmetom ktorej bola dohoda zmluvných strán 

o podmienkach poskytovania prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spoločne spojmi 

prímestskej a mestskej hromadnej dopravy. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 

31.08.2022, a to s ohľadom na dobu trvania  Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy 

a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v 

súvisiacich oblastiach, ktorú má mesto Trenčín uzatvorenú so spoločnosťou SAD Trenčín. 

Nakoľko sa táto spolupráca ukázala ako prospešná a bola cestujúcimi využívaná, majú strany 

záujem na pokračovaní tejto spolupráce naďalej aj po začatí poskytovania služieb vo 

verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave víťazom verejného obstarávania 

spoločnosťou TD Transport s.r.o. a Transdev Morava s.r.o..  

 

Pokračovanie spolupráce navrhujeme s nasledovnými podmienkami:  

 

a) Cestujúci, ktorý si u vodiča autobusu prímestskej autobusovej dopravy (ďalej len „PAD“) 

zakúpi cestovný lístok na jazdu (jednosmerný cestovný lístok) len na území mesta Trenčín 

uhradí cestovné podľa platného cenníka tarify mestskej hromadnej dopravy Trenčín (ďalej len 

„MHD“), a to bez ohľadu na spôsob úhrady - dopravnou kartou alebo časový predplatný 

lístok, s výnimkou úhrady základného jednorazového cestovného lístka zakúpeného v 

hotovosti u vodiča, pri ktorom sa uplatní cestovné podľa platného cenníka tarify PAD. 

S ohľadom na nutnosť doriešiť technické prepojenia akceptácie dopravných kariet vydaných 

novým dopravcom v MHD, bude zatiaľ možné uhrádzať cestovné v prímestských autobusoch 

len dopravnými kartami vydanými SAD Trenčín (dopravná karta PAD alebo dopravná karta 

vydaná v MHD Trenčín doterajším dopravcom), rovnako tak časový predplatný lístok bude 

zatiaľ možné využiť iba v prípade, ak tento bude zakúpený na dopravnej karte vydanej SAD 

Trenčín.  

 

b) Pre cestujúcich bude platiť „ Prepravný poriadok“ platný v PAD.  

 

c) V súvislosti s prestupnými jazdami budú platiť podmienky tarify MHD.  

 

d) Zmluva bude obsahovať záväzok Mesta Trenčín riešiť situáciu v prípade, ak počet 

prepravených cestujúcich v niektorom zo spojov PAD bude vyšší ako 40 osôb, resp. prevýši 

kapacitu obsadenia vozidla v porovnaní s počtom cestujúcich prepravovaných pred 

účinnosťou tejto Zmluvy, napr. zavedením novej autobusovej linky MHD.  

 

e) Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú do 30.10.2023. 

  

f) TSK a Mesto Trenčín majú právo vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou 

lehotou 1 mesiac.  

 

g) Zmluva zanikne v prípade, ak pred dohodnutou dobou trvania zanikne zmluva medzi TSK 

a SAD Trenčín alebo medzi Mestom Trenčín a TD Transport s.r.o. a Transdev Morava s.r.o.,  

bez ohľadu na spôsob ukončenia zmluvy.  



 

h) S ohľadom na rozdiely v cenníku tarify MHD a tarify PAD, budú zmluvné strany 

uskutočňovať vyúčtovanie za účelom poskytnutia náhrady úbytku tržieb cestovného na 

základe výkazu o počte cestujúcich predloženého SAD Trenčín za príslušný kalendárny 

mesiac. Náhrada v úbytku tržieb cestovného bude najviac vo výške rozdielu cestovného 

uhradeného podľa cenníka tarify MHD a cestovného, ktoré by podľa mesačných podkladov 

od SAD Trenčín bolo uhradené podľa tarify PAD.  

 

 

V prílohe č. 1 tohto materiálu je návrh znenia Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy 

cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy vrátane jej 

príloh. 



Návrh uznesenia:  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   

   

 

s ch v a ľ u j e :  

 

uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta 

Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy medzi  Mestom Trenčín, Trenčianskym 

samosprávnym krajom, Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová spoločnosť, sídlo 

Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, IČO: 36 323 977, TD Transport s.r.o. so sídlom 

Štefánikova Trieda 74/50, 949 01 Nitra, IČO: 53 303 067 a Transdev Morava s.r.o. so sídlom 

Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 067 383 46 s nasledujúcimi 

podmienkami: 

 

a) Cestujúci, ktorý si u vodiča autobusu PAD zakúpi cestovný lístok na jazdu (jednosmerný 

cestovný lístok) len na území mesta Trenčín uhradí cestovné podľa platného cenníka tarify 

MHD Trenčín, a to bez ohľadu na spôsob úhrady - dopravnou kartou alebo časový predplatný 

lístok, s výnimkou úhrady základného jednorazového cestovného lístka zakúpeného v 

hotovosti u vodiča, pri ktorom sa uplatní cestovné podľa platného cenníka tarify PAD.  

 

b) zmluvné strany budú realizovať úkony potrebné k umožneniu uhradiť cestovné podľa písm. 

a) aj dopravnými kartami vydanými dopravcom prevádzkujúcim MHD od 1.9.2022, a to 

vrátane časových predplatných lístkov zakúpených na týchto kartách, 

 

b) Pre cestujúcich bude platiť „ Prepravný poriadok“ platný v PAD.  

 

c) V súvislosti s prestupnými jazdami budú platiť podmienky tarify MHD.  

 

d) Zmluva bude obsahovať záväzok Mesta Trenčín riešiť situáciu v prípade, ak počet 

prepravených cestujúcich v niektorom zo spojov PAD bude vyšší ako 40 osôb, resp. prevýši 

kapacitu obsadenia vozidla v porovnaní s počtom cestujúcich prepravovaných pred 

účinnosťou tejto Zmluvy, napr. zavedením novej autobusovej linky MHD.  

 

e) Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú do 30.10.2023. 

  

f) TSK a Mesto Trenčín majú právo vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou 

lehotou 1 mesiac.  

 

g) Zmluva zanikne v prípade, ak pred dohodnutou dobou trvania zanikne zmluva medzi TSK 

a SAD Trenčín alebo medzi Mestom Trenčín a TD Transport s.r.o. a Transdev Morava s.r.o.  

bez ohľadu na spôsob ukončenia zmluvy.  

 

h) S ohľadom na rozdiely v cenníku tarify MHD a tarify PAD, budú zmluvné strany 

uskutočňovať vyúčtovanie za účelom poskytnutia náhrady úbytku tržieb cestovného na 

základe výkazu o počte cestujúcich predloženého SAD Trenčín za príslušný kalendárny 

mesiac. Náhrada v úbytku tržieb cestovného bude najviac vo výške rozdielu cestovného 

uhradeného podľa cenníka tarify MHD a cestovného, ktoré by podľa mesačných podkladov 

od SAD Trenčín bolo uhradené podľa tarify PAD. 


