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V Trenčíne, 15.08.2022 



 

Dôvodová správa : 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 22.06.2022 uznesením č. 1329 schválilo uzatvorenie 

Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení dopravy cestujúcich na území mesta Trenčín 

autobusovými spojmi prímestskej autobusovej dopravy medzi  Mestom Trenčín, 

Trenčianskym samosprávnym krajom, Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová 

spoločnosť, TD Transport s.r.o. a Transdev Morava s.r.o. 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, 

 

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

 

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

 

e) 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.  

 

f) Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú do 30.10.2023. 

  

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

výpovednou lehotou 1 mesiac.  

 

h) 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.  

 

i) 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. 

 

Vzhľadom na neúplnú kompatibilitu kartových a odbavovacích systémov zmluvných 

dopravcov (SAD Trenčín a.s. na jednej strane a Transdev Morava s.r.o., TD Transport s.r.o. 

na strane druhej) bolo potrebné niektoré ustanovenia zmluvy o spolupráci mierne upraviť, 

resp. upresniť. V zásade sa jedná o zmeny, ktoré nemenia podstatu pôvodne schválenej 

Zmluvy o spolupráci na zasadnutí MsZ dňa 22.06.2022, skôr len spresňujú skutočnosti, 



ktorými sme pri príprave pôvodného návrhu zmluvy nedisponovali a tieto sa objavili počas 

viacerých rokovaní so zmluvnými partnermi. Väčšina zmien vyplýva z požiadaviek, ktoré 

dodatočne vzniesol zmluvný dopravca SAD Trenčín, a. s.. S cieľom pokračovania tejto služby 

pre cestujúcich na spoločnom dopravnom území mesta Trenčín autobusmi prímestskej 

autobusovej dopravy sme tieto pripomienky akceptovali a zapracovali do predkladanej 

Zmluvy o spolupráci v novom znení. Z rokovaní medzi zmluvnými stranami v súvislosti 

s prípravou na plnenie povinností podľa tejto zmluvy o spolupráci okrem iného vyplynulo, že 

práce potrebné na spustenie akceptácie dopravných kariet vydaných novým dopravcom MHD 

v meste Trenčín od 01.09.2022 v autobusoch prímestskej dopravy by trvali minimálne do 

mája nasledujúceho roka. S ohľadom na skutočnosť, že zmluva medzi TSK a SAD Trenčín, 

a.s. na prevádzkovanie prímestskej autobusovej dopravy trvá do 30.10.2023,  cestujúci by 

mohli uhrádzať cestovné v prímestskej doprave kartami vydanými pre MHD Trenčín len po 

dobu 5 mesiacov a po prípadnej zmene dopravcu v prímestskej autobusovej doprave podľa 

výsledkov verejného obstarávania TSK by bolo nutné realizovať ďalšie zmeny. Z tohto 

dôvodu navrhujeme pokračovať v spolupráci a umožniť cestujúcim prepravu v autobusoch 

prímestskej autobusovej dopravy na území mesta Trenčín za cenu podľa tarify MHD len 

v prípade úhrady dopravnou kartou vydanou SAD Trenčín, t.j. zo zmluvy by bola vypustená 

povinnosť vykonávať úkony smerujúce k používaniu dopravných kariet vydaných pre MHD 

aj v autobusoch prímestskej dopravy. Zároveň sa do zmluvy dopĺňa dohoda medzi Mestom 

Trenčín a SAD Trenčín, na základe ktorej aj po 1.9.2022 SAD Trenčín na dopravných 

kartách, ktoré vydáva umožní zakúpiť cestujúcim časové predplatné lístky podľa tarify MHD 

s tým, že tržbu z tohto predaja poukáže mestu Trenčín.  Znenie Zmluvy o spolupráci tvorí 

prílohu č. 1 tohto materiálu.  

 

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme, aby Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo 

zmenu uznesenia č. 1329 nasledovne: 

 

 

Návrh uznesenia:  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   

   

 

M e n í:  

 

Uznesenie MsZ v Trenčíne č. 1329 zo dňa 22.06.2022, ktorým bolo schválené uzatvorenie 

Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení dopravy cestujúcich na území mesta Trenčín 

autobusovými 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 

 

a to tak, že podmienky zmluvy sa nahrádzajú novým znením nasledovne:  

 

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 platbou v hotovosti,  dopravnou kartou 

SAD Trenčín, a.s., vrátane časového predplatného lístka zakúpeného na karte SAD 

Trenčín, a.s. 



 

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

 

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

d) SAD Trenčín, a.s. bude poskytovať možnosť cestujúcim zakúpiť si na dopravnú 

kartu vydanú SAD Trenčín, a.s. časový predplatný lístok (ďalej len ako „ČPL“) 

podľa tarify MHD.  Odplatu za zakúpený ČPL je SAD Trenčín povinná poukázať 

na účet Mesta Trenčín, a to vždy  do 15 dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac. 

SAD Trenčín, a.s.  je zároveň povinná zaslať Mestu Trenčín prehľad počtu 

zakúpených ČPL za predchádzajúci kalendárny mesiac vždy do 7 dňa 

nasledujúceho mesiaca. Túto službu cestujúcim bude SAD Trenčín, a.s. 

poskytovať bez nároku na úhradu akejkoľvek odplaty zo strany Mesta Trenčín. 

Úprava nákupu ČPL cez eshop UBIAN bude predmetom samostatnej dohody 

uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a SAD Trenčín, a.s..  

 

e) TD Transport s.r.o. a Trandev Morava s.r.o. sa zaväzujú akceptovať dopravné 

karty SAD Trenčín, a.s. vrátane ČPL  do 28.02.2023 vrátane. Zmluvné strany sa 

zaväzujú rokovať o možnom predĺžení lehoty podľa predchádzajúcej vety 

a v prípade dohody Zmluvných strán bude táto lehota predĺžená uzatvorením 

dodatku k tejto Zmluve.  
 

f) 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.  

 

g) Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú do 30.10.2023. 

 

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

výpovednou lehotou 1 mesiac.  

 

i) Zmluva zanikne v prípade, ak pred dohodnutou dobou trvania zanikne zmluva 

medzi TSK a SAD Trenčín, a.s. alebo medzi Mestom Trenčín a TD Transport 

s.r.o. a Transdev Morava s.r.o.  bez ohľadu na spôsob ukončenia zmluvy.  

 

j) 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. 

 

 

 

 


