
 
 

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 
Materiál na rokovanie pre  
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
       
                              Číslo materiálu______/2017 
 
 
K bodu programu 
 

 
Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme 

na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline 
spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a Informatívna správa 

o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za I. – 
IV. kvartál 2016 

 
 
 
 
Materiál obsahuje :       Materiál prerokovaný: 
 
1. Návrh na uznesenie    1. Mestská rada 05.06.2017 
2. Dôvodová správa     2. Komisia dopravy a komunálnych služieb 31.05.2017  
3. Materiál            3. Komisia finančná 01.06.2017 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
      
Ing. Ján Barienčík, PhD.     
konateľ a riaditeľ spoločnosti  
 
 
 
 
Zodpovedný za vypracovanie: 
 
Ing. Michaela Strážovcová 
vedúci oddelenia finančné a účtovné 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Žilina, 26. jún 2017 



 
 

NÁVRH NA UZNESENIE 
 

Uznesenie č.___/2017 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline: 
 

I. Schvaľuje: 
  

1. vyúčtovanie príspevku objednávateľa z poskytnutých výkonov vo verejnom 
záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline vo výške 
 – 239 152,96 EUR za rok 2016 pre prevádzkovateľa mestskej hromadnej 
dopravy a vyrovnanie uvedeného rozdielu do decembra 2019. 

 
II.  Berie na vedomie: 

  
1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za I. - IV. 

kvartál 2016. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa  
 

k vyúčtovaniu príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku 
mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou DPMŽ a k Informatívnej správe 

o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za I. – IV. kvartál 2016 
 
 

 Na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 191/2009 uzatvorenej dňa 
30.6.2009 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 28.12.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 21.12.2012 medzi 
Mestom Žilina, ako objednávateľom a Dopravným podnikom mesta Žiliny s.r.o., ako 
dopravcom, je predložená dokumentácia k vyúčtovaniu príspevku z výkonov vo verejnom 
záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou DPMŽ za rok 
2016. 
 Na základe §21 a §22 zákona č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 
predpisov a §21 zákona č. 514/2009 o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov 
a Zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 191/2009 uzatvorenej dňa 30.6.2009 a jej 
Dodatku č.1 zo dňa 28.12.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 21.12.2012 sa dopravca zaväzuje 
zabezpečiť prepravné služby a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť, pri vyúčtovaní 
príspevku rozdiel, ktorý vznikol medzi skutočne vynaloženými ekonomicky oprávnenými 
nákladmi a výnosmi z výkonov vo verejnom záujme. 

Na základe uznesenia č. 55/2013 Mestského zastupiteľstva v Žiline o predkladaní 
správ o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností so 100%-ným podielom Mesta 
Žilina za príslušný kvartál, prekladá podnik, zároveň s vyúčtovaním príspevku z výkonov 
vo verejnom záujme, aj Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia Dopravného 
podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za I. - IV. kvartál 2016. 

Účelom zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme je zabezpečiť verejnosti 
bezpečnú, efektívnu a kvalitnú dopravu za určené cestovné a ich primeranú výkonnosť 
podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia. Výšku cestovného a rozsah jednotlivých zliav 
určuje a schvaľuje objednávateľ, t.j. Mesto Žilina a následne ju schvaľuje Mestské 
zastupiteľstvo v Žiline. 

Zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme uzatvára objednávateľ s dopravcom v 
pravidelnej doprave na poskytovanie výkonov potrebných na zabezpečenie dopravnej 
obslužnosti územia, ktoré by inak, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec 
neposkytoval. Neposkytoval by ich najmä v požadovanom rozsahu alebo kvalite alebo za 
určené cestovné. 

Úhradu od objednávateľa za záväzok tvorí príspevok dohodnutý v zmluve medzi 
objednávateľom a dopravcom. Príspevok sa uhrádza z rozpočtu objednávateľa. 

Výsledok vyúčtovania príspevku je rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými 
nákladmi vynaloženými na splnenie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy o výkonoch vo 
verejnom záujme a výnosmi z cestovného, prijatých pokút prepravnej kontroly a ostatnými 
výnosmi, dosiahnutými plnením záväzkov súvisiacich s poskytovaním výkonov vo 
verejnom záujme. Príspevok uhrádza objednávateľ za výkony dopravcovi v mesačných 
intervaloch a po ukončení roka dopravca uskutoční celkové vyúčtovanie príspevku. 

 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. predkladá materiál k vyúčtovaniu príspevku z 
výkonov vo verejnom záujme za rok 2016 a Informatívnu správu o výsledkoch 
hospodárenia DPMŽ sumárne za I. - IV. kvartál 2016. V predkladanom materiáli je 
zdokumentovaná skutočnosť hospodárenia spoločnosti v uvedenom období, ktorá sa riadi 
platnou legislatívou.  
 Materiál bol prerokovaný v komisii dopravy a komunálnych služieb, komisii 
finančnej a Mestskej rade v Žiline s odporúčaním pre Mestské zastupiteľstvo prerokovať 
a schváliť vyúčtovanie príspevku objednávateľa z poskytnutých výkonov vo verejnom 
záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline vo výške – 239 152,96 EUR za 



 
 

rok 2016 pre prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy a vyrovnanie uvedeného 
rozdielu do decembra 2019 a zobrať na vedomie Informatívnu správu o výsledkoch 
hospodárenia DPMŽ sumárne za I. - IV. kvartál 2016. 
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Materiál 
 

K VÝUČTOVANIU PRÍSPEVKU Z VÝKONOV VO VEREJNOM ZÁUJME NA 
PREVÁDZKU MHD V ŽILINE A INFORMATÍVNEJ SPRÁVE O VÝS LEDKOCH 

HOSPODÁRENIA DPMŽ SUMÁRNE ZA I. - IV. KVARTÁL 2016 
 

 
Správa k vyúčtovaniu príspevku z výkonov vo verejnom záujme za rok 2016 je 

vypracovaná v súlade so Zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 
predpisov, ďalej Zákonom č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších 
predpisov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1370/2007 a Zmluvy 
o výkone vo verejnom záujme č. 191/2009 uzatvorenej dňa 30.6.2009 a jej Dodatku č.1 zo 
dňa 28.12.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 21.12.2012.   
 
 
1. Stručné zhodnotenie výsledkov hospodárenia z výkonov vo verejnom záujme  
 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. ukončil činnosť v roku 2016 vyúčtovaním 
príspevku z výkonov vo verejnom záujme s výsledkom hospodárenia – 239 152,96 € 

 
Náklady spojené s prevádzkovaním mestskej hromadnej dopravy, vo výške 

7 730 544,63 €, sa podieľali 82,06 % na celkových nákladoch spoločnosti, ktorých výška 
predstavuje čiastku 9 420 358,96 €.  

 
Výnosy (vrátane vlastných – tržby z predaja cestovných lístkov) z prevádzky 

mestskej hromadnej dopravy vo výške 7 491 391,67 € tvorili podiel 81,41 % z celkových 
výnosov spoločnosti, ktorých výška je 9 202 100,83 €.  

 
V rámci výkonov MHD sa zrealizovalo 3 570 336 vozokilometrov na 19 linkách 

MHD.   
 

V súvislosti s organizačnou štruktúrou sa nerealizovali výrazné zmeny, ktoré by sa 
prejavili na celkovom počte zamestnancov, ktorý k 31.12.2016 predstavoval počet 252.  
 

Podiel ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov z výkonov vo verejnom 
záujme, vrátane výsledku hospodárenia, je vyhodnotený v prílohe č. 1 tejto správy, 
nazývanej Kalkulácia nákladov prevádzky MHD za rok 2016. 
   
2. Komentár k výnosom vyúčtovania príspevku z výkonov vo verejnom záujme za 

rok 2016 
 

Podstatným zdrojom výnosov z výkonov vo verejnom záujme sú tržby z predaja 
cestovných lístkov, cenín a pokút z prepravnej kontroly. Podiel uvedených tržieb na 
celkových výnosoch v prevádzke MHD predstavuje 44,39 %. 
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Prehľad vývoja tržieb z MHD  
 2014 2015 2016 INDEX 

16/15 
INDEX 
16/14 

 € €  % % 
Tržby z MHD  3 572 961 3 577 564 3 325 839 92,96 93,08 
predaj cestovných lístkov 
a cenín 

3 462 763  3 483 665 3 238 037 92,95 93,51 

z toho predaj jednorazových CL               2 394 396 2 435 641 2 256 281 92,64 94,23 
                      predplatných CL 1 068 367 1 048 024 981 756 93,68 91,89 
pokuty prepravnej kontroly 110 198 93 899 87 802 93,51 79,68 

 
V medziročnom porovnaní rokov 2016 a 2015 bol zaznamenaný, v súvislosti 

s vývojom tržieb, klesajúci trend vývoja. Znamená to, že tržby z MHD klesli o 7,04 %. 
Predaj jednorazových cestovných lístkov, v uvedenom období, klesol o 7,36 % a predaj 
predplatných cestovných lístkov klesol o 6,32 %. Pokuty udelené cestujúcim bez platného 
cestovného dokladu mali v medziročnom porovnaní uvedeného obdobia klesajúci 
charakter, a to o 6,49 %.  

 
Prehľad prepravených osôb za obdobie od r. 2010 do r. 2016   
 

 
 
Poznámka: V roku 2016 bol prerozdelený počet prepravených osôb rovnako ako v rokoch 
2012 - 2015, podľa počtu označení na autobusových a trolejbusových linkách. 
Predchádzajúce roky boli prerozdelené podľa počtu kilometrických výkonov. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ukazovateľ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
prepravené osoby spolu 11 312 297 11 120 339 10 890 930 10 630 000 10 809 870 11 015 377 11 410 560
z toho v A-busoch 5 459 315 5 448 966 3 114 806 3 040 180 3 091 623 3 190 053 3 304 498
z toho v T-busoch 5 852 982 5 671 373 7 776 124 7 589 820 7 718 247 7 825 324 8 106 062
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Prehľad vývoja tržieb z predaja cestovných lístkov MHD za rok 2016 v porovnaní s rokom 2015 
 

 
 

 
 
 

 

Názov položky január február marec apríl máj jún júl august september október november december spolu 
Tržby z MHD 2016 v € 290 919 292 603 271 861 272 768 280 841 235 419 222 447 232 963 284 890 292 647 277 703 282 976 3 238 037
 z toho: predaj JCL v € 200 601 202 259 186 960 188 106 199 538 171 469 174 561 168 069 187 483 207 004 192 837 211 369 2 290 256
            predaj PCL v € 94 098 93 368 87 818 87 227 84 258 66 305 50 534 67 137 100 123 88 424 87 987 74 477 981 756
zľava predajcom v € -3 780 -3 024 -2 917 -2 565 -2 955 -2 355 -2 648 -2 243 -2 716 -2 781 -3 121 -2 871 -33 976

Názov položky január február marec apríl máj jún júl august september október november december spolu 
Tržby z MHD 2015 v € 322 805 278 921 308 172 309 822 276 032 270 346 254 405 249 409 322 918 313 869 298 963 278 003 3 483 665
 z toho: predaj JCL v € 222 261 189 349 217 417 218 398 197 913 198 104 197 407 176 322 221 230 223 295 206 633 206 334 2 474 663
            predaj PCL v € 104 706 92 469 94 075 95 023 81 397 75 035 60 341 75 701 105 879 93 875 94 960 74 563 1 048 024
zľava predajcom v € -4 162 -2 897 -3 320 -3 599 -3 278 -2 793 -3 343 -2 614 -4 191 -3 301 -2 630 -2 894 -39 022
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Zostávajúcu časť výnosov z výkonov vo verejnom záujme 4 253 354,67 € tvorí 
prevádzkový príspevok na prevádzkovanie MHD zo schváleného rozpočtu Mesta Žilina, 
výnosy z kapitálových dotácií a ostatné výnosy z výkonov vo verejnom záujme (výnosy 
z reklamy MHD, pokút z prepravnej kontroly, prenájom a iné).  

 
V nasledujúcej tabuľke je rekapitulácia vyplateného prevádzkového príspevku (za 

obdobie rokov 2010 až 2016).                   
                                                                                                                              

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Prevádzkový príspevok 
MHD v tis.  € 

2 558  2 700  2 700  3 086  3 348  3 417  3 600  

 
  
3.   Komentár k nákladovej časti   
  

V Prílohe č. 1 – Kalkulácia nákladov prevádzky MHD za rok 2016 je vyúčtovaný 
podiel ekonomicky oprávnených nákladov podľa položiek kalkulačného vzorca. 
Kalkulácia je vypracovaná podľa metodiky platnej legislatívy – zákona č.56/2012 Z. z. o 
cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákona č. 514/2009 o doprave na dráhach 
v znení neskorších predpisov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č.1370/2007 a Zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 191/2009 uzatvorenej dňa 
30.6.2009 a jej Dodatku č.1 zo dňa 28.12.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 21.12.2012.   
   

V položke priame náklady spolu sú zahrnuté: priamy materiál použitý v priamej 
súvislosti s MHD, priame mzdy zamestnancov, ktorí sa priamo podieľajú na prevádzke 
spoločnosti (vodiči, revízori, dispečeri, THP zamestnanci), ostatné priame náklady, kde sa 
nachádzajú odpisy vozidlového parku realizujúceho dopravné výkony pre objednávateľa a 
investičného majetku súvisiaceho s predajom cestovných lístkov, opravy a údržba, ktoré sa 
týkajú len externých opráv vozidlového parku, zákonné sociálne poistenie zamestnancov 
zahrnutých v položke priame mzdy, ostatné priame náklady – povinné zmluvné poistenie, 
daň z motorových vozidiel, povinné lekárske a psychologické vyšetrenia, STK, TBS a iné.     
 
Súčasťou kalkulácie nákladov je aj prevádzková a správna réžia.  
 

V prevádzkovej réžii sú zohľadnené náklady súvisiace s prevádzkou MHD – 
spotreba materiálu (čistiacich potrieb, náradia, náhradných dielov, PHM ostatných 
vozidiel, ktoré nepriamo zabezpečujú prevádzku), spotreba energií, externé opravy a 
údržba vozidiel, náklady na povinné školenia určené príslušnou legislatívou pre oblasť 
dopravy a pre určené a vyhradené technické zariadenia, likvidáciu odpadu hospodárskych 
stredísk súvisiacich s prevádzkou, zostatková hodnota predaného majetku, nákladové 
úroky, osobné náklady zamestnancov, ktorí sa podieľajú na prevádzke MHD, ďalej ostatné 
náklady na hospodársku činnosť, ako dane a poplatky, zákonné poistenie ostatných 
vozidiel, ktoré slúžia na zabezpečenie prevádzky MHD a iné. 

Do správnej réžie sú zahrnuté náklady súvisiace s riadením a správou spoločnosti 
ako spotreba materiálu (kancelárskych potrieb, PHM vozidiel správy, a iné), náklady na 
spoje (poštovné, telefón, internet) hospodárskych stredísk správy, nájom, povinné školenia 
zamestnancov správy určené príslušnou legislatívou pre oblasť určených a vyhradených 
technických zariadení, osobné náklady zamestnancov správy, dane a poplatky súvisiace so 
správou, odpisy majetku správy a ostatné náklady súvisiace s riadením a správou 
spoločnosti.   
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4.    Dopravné výkony MHD  
 

Pri počte odjazdených 3 570 366 vozokilometrov, realizovaných v roku 2016, je 
ekonomická cena  výkonu na 1 km kalkulovaná na 2,17 €. 

 
V nasledujúcej tabuľke porovnávame vývoj vozokilometrov v roku 2016 a 2015. 
 

 
 
 
5.    Rekapitulácia hospodárskeho výsledku MHD      
 

Celkové náklady na MHD                7 730 544,63 € 
Celkové výnosy MHD                                                                7 491 391,67 € 
Výsledok hospodárenia z MHD                 -  239 152,96 €      
 

Zhodnotenie výsledkov hospodárenia a vyúčtovanie príspevku za rok 2016 vo 
výške  – 239 152,96 € bude na základe dohodnutých podmienok v  Zmluve o výkone vo 
verejnom záujme č. 191/2009 uzatvorenej dňa 30.6.2009 a jej Dodatku č.1 zo dňa 
28.12.2011 a Dodatku č.2 zo dňa 21.12.2012 predložené po prerokovaní mestskou radou 
na schválenie do mestského zastupiteľstva s uplatnením požiadavky uhradiť sumu  
239 152,96 € z rozpočtových prostriedkov Mesta Žilina.  
 
6.     Stručné zhodnotenie hospodárskych výsledkov celej spoločnosti k 31.12.2016 
 

Výška celkových nákladov spoločnosti za sledované obdobie predstavuje čiastku 
9 420 358,96 €. V celkových nákladoch spoločnosti sú zahrnuté náklady z výkonov vo 
verejnom záujme, verejného osvetlenia a podnikateľskej činnosti. Konkrétne sa jedná 
o spotrebu materiálu, energie, náklady na opravu a údržbu, osobné náklady, odpisy, dane 
a poplatky a iné náklady vynaložené na prevádzku spoločnosti. 

 
Celkové výnosy spoločnosti, vo výške 9 202 100,83 € sú tvorené výnosmi 

z výkonov vo verejnom záujme, podnikateľskej činnosti a verejného osvetlenia. Konkrétne 
sa jedná o tržby z predaja jednorazových a predplatných cestovných lístkov, pokút 
prepravnej kontroly, výnosy z prevádzky zmluvnej prepravy, príspevku na výkony vo 
verejnom záujme, príspevku na prevádzku verejného osvetlenia, kapitálových dotácií 
a iných prevádzkových výnosov. 
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7.     Stav základných ukazovateľov súvahy v oblasti majetku za I. - IV. kvartál 2016 
 

Ukazovatele v € v % 
Majetok spolu 31 039 906 100,00 
Neobežný majetok 27 653 470 89,09 
Obežný majetok  3 243 940  10,45 
Časové rozlíšenie 142 496 0,46 

 
V tabuľke je uvedený stav majetku spolu k 31.12.2016 vo výške 31 039 906 €, 

v jeho nadobúdacej cene. Oprávky k uvedenému majetku spolu predstavujú výšku 19 306 
927 € a zostatková hodnota uvedeného majetku je 11 732 979 €.  
 

Najväčšími položkami neobežného majetku sú:  
• dlhodobý hmotný majetok v nadobúdacej cene 27 355 076 € (z toho stavby 3 521 

289 €, samostatné hnuteľné veci a ostatný hmotný majetok – technické 
zhodnotenie, v nadobúdacej cene 23 756 278 €),  

• dlhodobý nehmotný majetok v nadobúdacej cene 298 394 €. 
 
Obežný majetok v nadobúdacej cene 3 243 940 € tvoria najmä zásoby vo výške 

333 549 €, pohľadávky vo výške 1 531 008 € a finančné účty vo výške 1 379 383 €.  
Časové rozlíšenie v sledovanom období predstavovalo výšku 142 496 €. 

 
8.    Vývoj základných ukazovateľov súvahy v oblasti vlastného imania a záväzkov za 
I. - IV. kvartál 2016 
 

Ukazovatele v € v % 
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 732 979 100,00 
Vlastné imanie 3 370 637 28,73 
Záväzky 7 538 846 64,25 
Časové rozlíšenie 823 496 7,02 

 
Spoločnosť mala k 31.12.2016 vlastné imanie a záväzky vo výške 11 732 979 €, 

ktoré pozostávajú z vlastného imania, základného imania, kapitálových fondov, fondov zo 
zisku (zákonný rezervný fond, štatutárne a ostatné fondy), nerozdelenej straty minulých 
rokov, výsledku hospodárenia za sledované obdobie 1-12/2016, záväzkov a časového 
rozlíšenia. Záväzky spoločnosti sú tvorené najmä bankovými úvermi vo výške 5 380 591 
€, záväzkami z obchodného styku vo výške 948 121 €, záväzkami zo sociálneho poistenia 
za bežný mesiac vo výške 128 016 €. Uvedené záväzky zo sociálneho poistenia, na riadku 
132 Súvahy, sa po úhrade poisťovni vyrovnávajú1. Následne sa naúčtujú nové záväzky zo 
sociálneho poistenia bežného mesiaca, ktoré sa vyrovnávajú v nasledujúcom mesiaci. 
Časové rozlíšenie vo výške 823 496 €, tvoria prevažne dlhodobé kapitálové dotácie 
poskytované na nákup dlhodobého hmotného majetku. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 V praxi  to znamená, že za bežný mesiac (december) sa uhrádzajú uvedené záväzky k stanovenému dátumu 
v nasledujúcom mesiaci (január). 
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Príloha 1 
Kalkulácia nákladov prevádzky MHD za rok 2016 

 

 

Rok 2016 Spolu

Prepravené osoby 11 410 560
Vozidlové kilometre 3 570 366
Miestové kilometre v tis. 393 568

1. Priamy materiál v € 1 234 919,18
1.1 PHM, oleje a mazivá v € 466 423,34
1.2 Trakčná energia v € 494 931,26
1.3 Pneumatiky v € 29 159,89
1.4 Ostatný priamy materiál v € 244 404,69

2. Priame mzdy v € 2 594 478,57
3. Ostatné priame náklady  v € 2 356 398,63

3.1 Odpisy v € 1 108 431,82
3.2 Opravy a údržba dopr.prostriedkov v € 6 716,11
3.3 Cestovné v € 1 588,91
3.4 Zákonné sociálne poistenie v € 914 346,77
3.5 Ostatné priame náklady  v € 325 315,02

4. Priame náklady spolu v € 6 185 796,38
5. Prevádzková réžia v € 1 345 323,06

5.1 Výrobná spotreba v € 573 990,37
5.2 Osobné náklady v € 688 914,27
5.3 Ostatné náklady na HČ v € 82 418,42

6. Vlastné náklady prevádzky v € 7 531 119,44
7. Správna réžia v € 199 425,19

7.1 Výrobná spotreba v € 61 272,61
7.2 Osobné náklady v € 126 760,46
7.3 Ostatné náklady na HČ v € 11 392,12

8. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY v € 7 730 544,63
9. EKONOMICKÁ CENA VÝKONU v € 2,17
10. NÁKLADY SPOLU v € 7 730 544,63
11. VÝNOSY Z VÝKONOV vo VZ v € 7 491 391,67

11.1 Tržby z výkonov MHD v € 3 238 036,55
11.2 Výnosy z výkonov v € 4 253 355,12

z toho: výnosy z kapitálových dotácií v € 151 286,80
               ostatné výnosy v € 502 068,32
               z mestského rozpočtu v € 3 600 000,00

12. Strata/zisk zo služieb vo VZ v € -239 152,96
































