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UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE 
 
 

 
Uznesenie č.     ___/2011 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

 
1. vyúčtovanie straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej 

hromadnej dopravy v Žiline vo výške 882 006 € za rok 2009 pre prevádzkovateľa 
mestskej hromadnej dopravy Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a vyrovnanie 
straty najneskôr do decembra 2012. 

 
 

 
 
 
 
  
 



     DOPRAVNÝ PODNIK MESTA ŽILINY S.R.O. 
 
 
                                     D ô v o d o v á   s p r á v a  
 
    k vyúčtovaniu straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku 
                mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou DPMŽ s.r.o.  
 
 
 
 Na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme uzatvorenej dňa 30.6.2009 medzi 
Mestom Žilina, ako objednávateľom a Dopravným podnikom mesta Žiliny s.r.o., ako 
dopravcom, je predložená dokumentácia k vyúčtovaniu straty z výkonov vo verejnom záujme 
na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou DPMŽ s.r.o. za rok 2009.   
 
 Materiál k vyúčtovaniu straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku  mestskej 
hromadnej dopravy v Žiline za rok 2009  už bol predložený v mesiaci máj 2010 Mestskej rade 
v Žiline na schválenie.  
 
 Nadväzne na Uznesenie mestskej rady č. 72/2010 zo dňa 8.6.2010 sa uskutočnila v 
Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o. finančná kontrola útvarom hlavného kontrolóra mesta 
Žiliny v dňoch 7.7.-30.7.2010. 
 
 Na základe výsledkov kontroly spracovaných v  Správe č. 17/2010 zo dňa 3.8.2010 
vyúčtovaná strata z výkonov vo verejnom záujme vo výške 882 006 €  za rok 2009 
spochybnená nebola.  
 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. prijal opatrenia v spolupráci s Mestom Žilina na 
odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou, bližšie špecifikovaných v priloženej 
správe k výsledkom finančnej kontroly vyúčtovania straty vo verejnom záujme na prevádzku 
mestskej hromadnej dopravy spoločnosťou DPMŽ s.r.o.. 

 
Materiál k vyúčtovaniu straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej 

hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou DPMŽ s.r.o.za rok 2009  bol opätovne predložený 
na schválenie v Mestskej rade dňa 16.5.2011.  

 
 
 
 



 
             D O P R A V N Ý  P O D N I K  M E S T A  Ž I L I N Y  s.r.o. 
 
  SPRÁVA K VÝSLEDKOM HOSPODÁRENIA ZA ROK 2009   
 
                 VÝUČTOVANIE STRATY VO VEREJNOM ZÁUJME 
 
1. Stručné zhodnotenie hospodárskych výsledkov spoločnosti  
 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. ukončil činnosť v roku 2009 vyúčtovaním straty 
z výkonov vo verejnom záujme vo výške -  882 006 EUR.  
Celkový účtovný výsledok hospodárenia spoločnosti vrátane všetkých aktivít 
predstavuje stratu - 727 348 EUR.  
 
Náklady a výdavky spojené s prevádzkovaním mestskej hromadnej dopravy vo výške 
7 736 680 EUR neprekročili plánovaný rozpočet na rok 2009 a podieľali sa 89-timi % 
na celkových nákladoch spoločnosti 8 681 285 EUR. V tejto čiastke sú započítané aj 
náklady 284 499 EUR  spojené s financovaním  investičných akcií  roku 2009 
z vlastných zdrojov.  
 
Príjmy /vrátane vlastných/ 6 570 175 EUR tvorili podiel 82,60 % na celkových 
skutočných príjmoch a výnosoch spoločnosti 7 953 937 EUR.  
 
V rámci dopravných výkonov MHD sa zrealizovalo 3 488 330 vozokilometrov na 18 
linkách MHD.   
 
V organizačnej štruktúre sa neuskutočnili podstatné zmeny, stav všetkých 
zamestnancov bol  272 ku koncu roku. 

 
      Podiel nákladov a výnosov vrátane hospodárskeho výsledku je vyhodnotený  v 

prílohách č. 1 a 2  - Vyúčtovanie straty vo verejnom záujme k 31.12.2009 a Kalkulácii 
nákladov prevádzky MHD pre rok 2009 – k tejto správe. 

   
2. Komentár k príjmovej časti vyúčtovania straty vo verejnom záujme 
 

Podstatným zdrojom vlastných príjmov sú tržby z predaja cestovných lístkov, 
cenín,   pokút z prepravnej kontroly.  Podiel na celkových príjmoch prevádzky MHD 
predstavuje 53,44 %.    

 
Prehľad vývoja tržieb z MHD  
 

 2009 2008 2007 Index 
09/08 

Index 
09/07 

 EUR EUR EUR % % 
      

Tržby z MHD celkom 3 511 399 3 682 673 3 494 158 95,35 100,49 
z toho tržby :      
- predaj cestovných lístkov a 
cenín 

3 422 346 3 575 272 3 375 158 95,72 101,40 

z toho predaj jednorázových CL 2 352 703 2 694 025 2 809 799 87,33  83,73 
                      predplatných CL 1 069 643   881 247    565 359   121,37  189,20 
- z prepravnej kontroly      89 053  107 401    119 000  82,92  74,83 



 
Analýza vývoja   mesačných tržieb z  MHD v rokoch 2009 a 2008 je spracovaná 
v tabuľkovej forme podľa Prílohy č. 3. k tomuto materiálu.         

 
Vývoj tržieb z MHD ma klesajúci charakter v dôsledku zníženého počtu predaných 
ciest cestujúcej verejnosti.  
Táto skutočnosť je ovplyvnená: 
- celkovou ekonomickou situáciou, rastom nezamestnanosti v žilinskom regióne o 

 5 400 osôb, 
- zmenou pravidiel v predplatnom cestovnom od júna 2008 - zamedzením 

prepadávanie predplatených jázd 
- v počte prepravených osôb nie je počítané s 5 021 držiteľmi preukazu na bezplatné 

cestovanie nad 70 rokov, táto kategória predstavuje počet cca 1 984 tisíc 
cestujúcich v kalendárnom roku, 

- vyšším využitím individuálnej dopravy.          
   

      Prehľad prepravených osôb    
 

Ukazovateľ 2009 2008 2007 Index 
09/08 

Index 
09/07 

 prepravené osoby     % % 
 z toho v A-busoch 5 619 151 6 037 523  6 414 963 93,07 87,59 

 z toho v T-busoch    6 219 520   7 467 053  7 933 862 83,29 78,39 
 Celkom 11 838 671 13 504 576 14 348 825 87,66 82,51 

       
            Zostávajúcu časť príjmov 3 113 121 EUR tvorí prevádzkový príspevok na 

prevádzkovanie MHD zo schváleného rozpočtu Mesta Žiliny, výnosy z kapitálových 
dotácií a ostatné výnosy z výkonov. 

 
  V nasledujúcej tabuľke je rekapitulácia vyplateného prevádzkového príspevku 

/vrátane kapitálového/ za obdobie rokov 2006 až 2009.                   
                                                                                                              v EUR 

    2009 2008 2007 2006 
   
Prevádzkový príspevok MHD 2 436 434 2 595 764 2 731 860 2 389 962 
   
Kapitálový príspevok zo ŠR         1 098 055 
Kapitálový príspevok z RM  0 0 398 327 273 252 
     
Príspevky  spolu : 2 436 434 2 595 764 3 130 187 3 761 269 

 
 
 Ako ďalší cudzí zdroj na  financovanie prevádzkových nákladov sa dohodol a otvoril 

k čerpaniu kontokorentný úver vo výške 332 000 EUR v spolupráci s Tatra bankou.                 
 
3. Komentár k nákladovej časti   
  
              V Prílohe č. 2 – Kalkulácia nákladov prevádzky MHD pre rok 2009 je 

vyúčtovaný podiel ekonomicky oprávnených nákladov podľa ich druhu. Kalkulácia je 
vypracovaná podľa metodiky platnej legislatívy preukázania oprávnenosti náhrady 
straty vo verejnom záujme.    



      Najväčší podiel na štruktúre nákladov majú priame mzdy 2 653 581 EUR 
a zákonné sociálne poistenie 1 064 227 EUR, priamy materiál ako pohonné 
hmoty, trakčná energia, mazivá 1 306 864 EUR, odpisy 1 049 965 EUR.  

                
               V nákladoch na opravy a udržiavanie vo výške 604 566 EUR sú zahrnuté        

náklady na náhradné diely a bežné opravy vozového parku MHD, opravy napájacieho 
systému meniarní, umývanie vozidiel a časť nákladov vo výške 249 048 EUR 
vynaložených na generálne opravy troch trolejbusov.    

 
               Súčasťou nákladov je aj prevádzková a správna réžia.  
               V prevádzkovej réžii sú zohľadnené ostatné energie súvisiace s prevádzkou 

MHD – plyn, spotreba vody, el. energia, ostatné náklady na hospodársku a finančnú 
činnosť / poistenie budov, havarijné poistenie... / 

         Do správnej réžie sú zahrnuté dane a poplatky, zostatková cena predaného 
materiálu, opravné položky.  

    
     Porovnanie spotreby nafty v MHD  

  Plán    
EUR 

Náklady    
EUR 

Spotreba 
nafty v 
litroch 

Cena nafty za 
liter EUR 

Prepravené  
osoby v tis. 

Vozové km Spotreb
a na 100 

km 
2008 607 449 600 910 550 406 1,09 3 842 019 1 708 969 32,21
2009 580 892 485 006 545 353 0,89 3 145 270 1 664 172 32,77

Rozdiel v % -19,28% -0,92% -18,35% -18,13% -2,62% 1,74%

      
 
     Porovnanie spotreby trakčnej energie v MHD 

  Plán    
EUR 

Náklady  
EUR 

Spotreba 
energie v kWh

Cena energie 
za kWh v EUR 

Prepravené  
osoby v tis. 

Vozové km Spotreba 
na 100 

km  
2008 570 935 559 747 4 153 098 0,1348 9 382 119 1 821 443 228,01
2009 599 482 582 032 4 275 311 0,1361 8 205 176 1 824 158 234,37

Rozdiel v % 3,98% 2,94% 0,96% -12,54% 0,15% 2,79%

 
 
         Výdavky na investičné aktivity           
             
                V rokoch 2008 a 2009 nebol schválený kapitálový príspevok z rozpočtových 

prostriedkov mesta.  
                 Z vlastných finančných zdrojov boli financované nasledovné akcie :         
                  

Investičná akcia 
Rok 2009 

  Hodnota 
   v  EUR  

Generálne opravy 3 trolejbusov vrátane vybavenia  
Informačnými tabuľami a držiakmi   

234 708 

Zokruhovanie trakčného vedenia Rondel    49 791 
                                                                       Spolu  284 499 
Rok 2008 – presunuté investície   
Upgrade softwaru systému MUNICOM 14 658 
Zariadenie na stáčanie brzdového obloženia   5 500 
  20 158 

                
 
 



 
 
   4.  Dopravné výkony MHD  

 
      Pri počte odjazdených 3 488 330 vozokilometrov v roku 2009 ekonomická cena  
výkonu na 1 km je kalkulovaná na 2,14 EUR. 
         V roku 2008 sa odjazdilo v MHD 3 530 412 vozokilometrov.    
   
          

V prípade porovnania príjmovej časti na počet odjazdených vozokilometrov je 
podiel tržieb na 1 vozokilometer 1,88 EUR.  
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4. Rekapitulácia hospodárskeho výsledku      
 

Celkové náklady na MHD / neinvest./    7 452 181 EUR 
Celkové príjmy                                                                          6 570 175 EUR 
Hospodársky výsledok z MHD                - 882 006 EUR      
 
        Zhodnotenie výsledkov hospodárenia a vyúčtovanie straty – 882 006 EUR bude 
na základe dohodnutých podmienok v  Zmluve o výkone vo verejnom záujme 
predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva s uplatnením požiadavky 
uhradiť stratu z rozpočtových prostriedkov Mesta Žiliny.  
 
        V roku 2008 spoločnosť ukončila dosiahnutím kladného účtovného 
hospodárskeho výsledku 1 323 702 EUR zúčtovaním opravnej položky k pohľadávke  
z minulých období z dôvodu nevyplatených dotácií. Pohľadávka bola vysporiadaná 
vzájomným započítaním  s pohľadávkou vyplývajúcou z kúpnej zmluvy, na základe 
ktorej Mesto Žilina predalo časť majetku DPMŽ. 
 
     V prípade poskytnutia týchto zdrojov boli by zabezpečené investičné aktivity,  
ktoré sa financovali z vlastných zdrojov, v dostatočnej miere krytie prevádzkových 
nákladov, nákladov na opravy, údržbu a skvalitnenie úrovne vozového parku 
a prevádzkovania MHD.       
         
      



 
Príloha č. 1 – tabuľková časť 
 

Ukazovateľ Mer. Rozpočet  Plnenie rozpočtu 
  Jedn.  na rok 2009  k 31.12.2009 
        
Opravy a udržiavanie v € 284 137 231 434
 z toho: opravy trolejbusov v € 117 338 112 384
            opravy a udržiavanie DHM v € 47 123 48 192
Materiálové výdavky  v € 1 453 603 1 165 749
z toho: spotreba nafty v € 627 331 500 191
          spotreba náhradných dielov v € 476 985 373 132
          spotreba ostatné nesklad. materiálu v € 177 461 164 835
Spotreba energii v € 800 278 763 767
z toho: spotreba trakčnej energie v € 599 482 582 032
           spotreba plynu v € 120 073 107 778
Služby a výdavky nevýrobnej povahy v € 447 330 383 426
z toho:  cestovné  v € 16 597 5 347
           Školenie v € 49 936 23 844
           ostatné výkony nemater. povahy v € 55 860 49 586
           strážna služba v € 116 179 113 944
           predaj cestovných lístkov ŽRIDS v € 78 338 78 947
Mzdové prostriedky  v € 2 887 322 2 653 581
Ostatné osobné náklady v € 1 280 546 1 064 227
z toho: odvody do poisťovní  v € 1 107 461 879 970
Ostatné výdavky  v € 1 321 124 1 189 997
z toho: odpisy v € 1 107 461 1 049 965
          Ostatné náklady na FČ v € 51 987 42 545
        
Neinvestičné výdavky  v € 8 474 340 7 452 181
        
Investície z vlastných zdrojov* v € 463 918 284 499
        
Výdavky celkom  v € 8 938 258 7 736 680
        
Príspevok prevádzkový v € 2 436 434 2 436 434
Príspevok na investície  v € 0 0
Príspevok celkom  v € 2 436 434 2 436 434
        
Príjmy celkom   v € 7 479 765 6 570 175
z toho vlastné  v €   3 457 054
        
Hospodársky výsledok  v € -994 575 -882 006
        
        
Ubehnuté vozokilometre tis. km 3 555 3 488
Ubehnuté miestokilometre  tis. km 395 770 388 487
        
Limit na reprezentačné účely  v € 3 319 2 674
 
 
 



 
           Príloha č. 2  - tabuľková časť     
     

  Kalkulácia nákladov prevádzky MHD pre rok 2009 
    
       01- 12 / 2 0 0 9   
        
    Prepravené osoby  11 838 671 
    Vozové kilometre  3 488 330 
    Miestové kilometre  v tisíc mkm 388 487 
        

1.   Priamy materiál v € 1 306 864 
  1.1 PHM a mazivá v € 523 791 
  1.2 Trakčná energia v € 582 032 
  1.3 Pneumatiky v € 36 209 
  1.4 Ostatný priamy materiál v € 164 832 

2.   Priame mzdy v € 2 653 581 
3.   Priame náklady ostatné v € 3 184 575 
  3.1 Opravy a udržiavanie v € 604 566 
    z toho : opravy dopravných prostriedkov v € 546 828 
                opravy napájacieho systému v € 27 592 
                umývanie vozidiel v € 30 146 
  3.2 Cestovné v € 5 347 

  3.3 
Leasing a prenájom dopravných 
prostriedkov v € 0 

  3.4 Odpisy v € 1 049 965 
  3.5 Zákonne sociálne poistenie v € 1 064 227 
  3.6 Poistenie dopravných vozidiel v € 14 606 
  3.7 Iné priame náklady v € 445 864 

4.   PRIAME NÁKLADY SPOLU v € 7 145 020 
5.   Prevádzková réžia v € 225 930 
6.   VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY v € 7 370 950 
7.   Správna réžia v € 81 231 
8.   EKONOMICKY  OPRÁVN. NÁKLADY v € 7 452 181 
9.  Primeraný zisk 0 

10.   EKONOMICKÁ CENA VÝKONU 2,14 
11.   NÁKLADY SPOLU v € 7 452 181 
12.   Tržby a výnosy z  výkonov vo VZ v € 6 570 175 

  12.1 Tržby z výkonov v € 3 422 346 
  12.2 Výnosy z výkonov v € 3 147 829 
    z toho : výnosy z kapitálových dotácii  v € 459 842 
                ostatné výnosy v € 251 553 
                z mestského rozpočtu v € 2 436 434 
                zo štátneho rozpočtu v € 0 

13.   Strata/zisk  z výkonov vo VZ v € -882 006 
14.   Náhrady straty z výkonov vo VZ               

 



 
                  Prehľad mesačných tržieb z  MHD v EUR  
 
 
 
   Príloha č. 3 
  január február marec apríl máj jún Júl august september október november december spolu 
Tržby z MHD 2009 402 700 248 544 289 807 288 024 260 162 265 875 245 447 249 124 290 873 299 849 293 946 287 995 3 422 346 
z toho:     predaj JCL 301 201 152 014 192 833 196 756 183 149 193 743 186 745 177 156 192 016 207 604 201 997 217 730 2 402 944 
               predaj PCL 127 285 98 805 121 366 96 061 81 560 77 022 63 140 75 243 121 456 96 192 66 153 45 360 1  069 643 
zľava predajcom - 12 695 - 4 080 - 5 675 - 5 914 - 5 386 - 5 673 - 5 222 - 4 947 - 5 123 - 5 364 - 4 348 - 5 008 - 69 435 

 
 
  január február marec apríl máj jún Júl august september október november december spolu 
Tržby z MHD 2008 309 466 281 218 305 383 267 841 290 744 339 739 252 206 252 638 364 269 352 220 321 150 238 398 3 575 272 
z toho:     predaj JCL 257 585 238 631 269 702 220 408 242 649 279 926 198 500 180 986 259 543 253 967 222 432 145 854 2 770 183 
               predaj PCL 62 604 52 148 47 965 55 477 55 699 65 330 58 091 74 919 109 440 104 660 104 660 90 254 881 247 
zľava predajcom -11 850 -10 489 -12 680 -9 266 -10 124 -10 124 -6 848 -6 027 -9 394 -9 128 -8 133 -4 249 - 108 312 

 
 
 
 











































































   
  DOPRAVNÝ PODNIK MESTA ŽILINY s.r.o., KVAČALOVA 2,  011 40 Žilina  
 
 
 
           S P R Á V A 
 
 k výsledkom finančnej kontroly vyúčtovania straty vo verejnom záujme 
            na prevádzku mestskej hromadnej dopravy spoločnosťou DPMŽ s.r.o. 
           za rok 2009 a prijatým opatreniam k odporúčaniam kontrolného subjektu          
   
  
 Dňa 21.5.2010 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. vypracoval Materiál – 
Vyúčtovanie straty z  výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej 
hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou DPMŽ s.r.o. za rok 2009, ktorý bol 
predložený   Mestskej rade v Žiline na prerokovanie  dňa 8.6.2010. 
 
 Materiál obsahuje stručné zhodnotenie hospodárskeho výsledku s vyúčtovaním 
straty z výkonov vo verejnom záujme vo výške - 882 006 EUR a  komentár k podstatným 
ukazovateľom a skutočnostiam, ktoré ovplyvnili hospodársky výsledok.  
     
 Uznesením Mestskej rady č. 72/2010 zo dňa 8.6.2010 bolo stanovené  vykonať 
následnú finančnú kontrolu vyúčtovania straty z výkonov vo verejnom záujme na 
prevádzku mestskej hromadnej dopravy v spoločnosti DPMŽ s.r.o za rok 2009. 

 Finančnou kontrolou  bol poverený Útvar hlavného kontrolóra Mesta Žiliny,  
ktorý vykonal kontrolu v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o. v dňoch 7.-7.-30.7.2010 
v zastúpení Ing. Eleny Šutekovej a Ing. Gabriely Paušlyovej. 
  
  Výsledky kontroly sú zhrnuté a spracované v  Správe č. 17/2010 zo dňa 3.8.2010 
z vykonanej následnej finančnej kontroly vyúčtovania straty z výkonov vo verejnom 
záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v spoločnosti DPMŽ s.r.o. za rok 2009 
v zmysle Uznesenia mestskej rady č. 72/2010 z 8.6.2010.    
  
  V uvedenej správe kontrolný subjekt na základe zistení, preverení dokladov 
konštatuje, že všetky uvedené postupy potvrdili, že organizáciou DPMŽ s.r.o. vyčíslené 
ekonomicky oprávnené náklady za rok 2009, ktoré dosiahli výšku 7 452 181 € a výnosy 
v objeme 6 570 175 € /vrátane poskytnutej prevádzkovej dotácie vo výške 
predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme/ sú objektívne a na základe týchto 
skutočností vyúčtovanú stratu z výkonov vo verejnom záujme v objeme 882 006  € 
nespochybňuje.   
 
  

  Súčasne kontrolný subjekt stanovil odporúčania, na základe ktorých boli prijaté 
opatrenia Dopravným podnikom mesta Žiliny s.r.o. na odstránenie nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou a predložené kontrolnému subjektu, odboru dopravy, ekonomickému 
odboru Mestského úradu v Žiline.     
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Odporúčania kontrolného subjektu a prijaté opatrenia dopravcom : 
 
Odporúčania kontrolného subjektu : 
 

1. Dopracovať Zmluvu o výkone vo verejnom záujme tak, aby bola vypracovaná 
v súlade s § 15. ods. 2 Zákona č. 168/1996 z.z. v znení neskorších predpisov, 
pričom KS odporúča doplniť do zmluvných podmienok schválenie použitia  
metodiky výpočtu EON na strediská, ktoré sa podieľajú na zabezpečení výkonu vo 
verejnom záujme pri aplikovaní ustanovení § 2 ods. 3 vyhlášky MDPT SR č. 
151/2003, ako aj dopracovať kontrolné kompetencie v nadväznosti na predkladané  

            výkazy zo strany dopravcu. 
 

2. Zo strany DPMŽ s.r.o. dodržiavať spôsob a formu preukazovania predpokladanej  
straty z výkonov vo verejnom záujme v zmysle § 2 odst. 1 Vyhlášky MDPT SR č.      

           151/2003 Z.z. – ako aj určenie typov výkazov, ktoré je potrebné od dopravcu pred- 
            kladať objednávateľovi, aby bolo možné priebežne sledovať výkony a k tomu zod- 
            povedajúce náklady dopravcu, účtované pre objednávateľa do straty vo verejnom 
            záujme.  
                         
Prijaté opatrenia k odporúčaniam :  

 
            Dopravca vypracoval podrobnú metodiku sledovania ekonomicky oprávnených 
nákladov, výkonov a tržieb v dokumentoch : 

• Metodické usmernenie pre sledovanie ekonomicky oprávnených nákladov 
- materiál rámcovo upresňujúci  dodržanie spôsobu  sledovania nákladov 
v evidencii účtovných dokladov, v zmysle platnej účtovnej osnovy, podľa  
číselníka  stredísk, ku ktorým sa náklady vzťahujú, podľa jednotlivých druhov 
dopravy – autobusovej a trolejbusovej.    
 

• Zaradenie hospodárskych stredísk podľa rozsahu činnosti pre zabezpečenie 
výkonov vo verejnom záujme 
- materiál s číselníkom stredísk  v zmysle Organizačnej štruktúry spoločnosti. 
Podľa druhu činnosti jednotlivých stredísk je stanovený  podiel nákladov 
a výkonov stredísk na zabezpečovaní výkonov vo verejnom záujme, akým 
spôsobom sú sledované v kalkulácii – formou priamych nákladov alebo nepriamo 
formou prevádzkovej réžie alebo správnej réžie. 
  

• Výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách prevádzky MHD  /Kalkulácia/   
- je vypracovaný v súlade s Vyhláškou  MDPT SR 151/2003 Z.z., obsahuje 
konkrétnu kalkuláciu nákladov, výnosov a tiež dopravných výkonov podľa druhu 
dopravy – trolejbusovej a autobusov za konkrétne sledované obdobie.  
 
Ekonomicky oprávnené náklady sú vo výkaze rozdelené na :  
-  priame náklady – priamy materiál /pohonné hmoty, trakčná energia, pneuma- 
                                 tiky /, priame mzdy                                   
-  ostatné priame náklady –  odpisy majetku, opravy a údržba dopravných   
   prostriedkov, prenájom a leasing,  poistenie motorových vozidiel, cestovné...         
-  náklady na prevádzkovú a správnu réžiu  
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Podielom ekonomicky oprávnených nákladov a  počtu ubehnutých 
vozokilometrov  je stanovená tzv.  ekonomická cena výkonu na 1 km. 

              Táto je stanovená podľa druhu dopravy na ekonomickú cenu výkonu na 1 km v  
              autobusovej a trolejbusovej doprave.  
 

Súčasťou kalkulácie sú : 
-   tržby z výkonov vo verejnom záujme  - tržby za vlastné výkony a služby /tržby    
     z predaja cestovných lístkov /       
- ďalšie výnosy z výkonov vo verejnom záujme – prevádzková dotácia 
a kapitálová dotácia, výnosy z kapitálových dotácií 
 
Porovnaním nákladovej a príjmovej časti je vyčíslená strata alebo zisk z výkonov 
vo verejnom záujme.  
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. vykazuje  stratu.  
 

• Výkaz – Dopravné a prepravné výkony  
-  je sumarizáciou  výkonov  za sledované obdobie  podľa druhu dopravy – 
prepravené osoby, ubehnuté kilometre, celková tržbu z výkonov vo verejnom 
záujme, tržba z výkonov vo verejnom záujme na 1 kilometer, celkové 
ekonomicky  oprávnené náklady, ekonomická cena na 1 kilometer, priemerný 
evidenčný stav autobusov/trolejbusov, priemerný evidenčný stav vodičov, 
prepravné výkony v  osobokilometroch.    

 
• Metodický postup k Výkazu o výkonoch, nákladoch a tržbách a k Výkazu – 

Dopravné a prepravné výkony     
- podrobne  spracovaná  metodika  k zostaveniu uvedených výkazov, s  okruhom 
nákladov posudzovaných ako ekonomicky oprávnené. V postupe sú uvedené pri 
jednotlivých druhoch nákladoch a výnosoch čísla účtov podľa platnej účtovnej 
osnovy, z ktorých sa finančné hodnoty spracovávajú vo výkazoch. Zároveň je 
určený zoznam konkrétnych stredísk s podielom ich  nákladov na výkonoch vo 
verejnom záujme.      
 
V metodickom postupe pre  spracovanie výkazu Dopravné a prepravné výkony sú 
vysvetlené jednotlivé hodnoty pre stanovenie výkonov.  

       
 Materiály boli konzultované a predložené odboru kontroly, odboru dopravy 
a ekonomickému odboru Mestského úradu v Žiline so schválením systému kontroly 
preukazovania nákladov a výkonov.        
   
   Odporúčanie č. 1 kontrolného subjektu dopracovať Zmluvu o výkone vo verejnom 
záujme zo dňa 30.6.2009 je v riešení v spolupráci s právnym odborom Mestského úradu 
v Žiline, ktorému dopravca predložil návrh na zmenu Zmluvy o výkone vo verejnom 
záujme.       
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 Nadväzne na odporúčanie č. 2 dopravca  používa uvedenú  metodiku sledovania 
ekonomicky oprávnených nákladov a spôsob spracovania jednotlivých  výkazov vo svojej 
rozborovej činnosti.  Pre priebežné sledovanie a  preukázanie predpokladanej straty 
z výkonov vo verejnom záujme zabezpečí predkladanie  Výkazu o výkonoch, nákladoch 
a tržbách a  Výkazu o dopravných a prepravných výkonoch odboru dopravy 
a ekonomickému odboru Mestského úradu  vo štvrťročných intervaloch do konca mesiaca  
nasledujúceho po ukončení  kalendárneho štvrťroka, počnúc rokom 2011.  
 
 
       
Ďalšie odporúčania kontrolného subjektu : 
 

3. Zo strany MsÚ – Od a KS a EO 
- zaviesť systém reálneho napĺňania čl. 5 Zmluvy o výkone vo verejnom záujme, 
konkrétne kontrolu plnenia dopravných výkonov a  kontrolu dodržiavania 
cestovných výdavkov 

            - zaviesť systém priebežnej finančnej kontroly s ohľadom na predkladané  podkla-       
            dy – výkazy zo strany dopravcu s dôrazom na priebežné posudzovanie vyvíjajúcej  
            sa straty vo verejnom záujme a jej dopad na tvorbu rozpočtu budúceho obdobia,  
            ako aj reálne vykazovaného  účtovníctva z pohľadu rozlíšenia nákladov Mesta  
            Žiliny. 
 

4. Pri každom predloženom, či poslaneckom alebo inom návrhu na zmeny taríf 
spracovať riaditeľom DPMŽ analýzu dopadu a vplyv na výšku straty z výkonov  

            vo verejnom záujme predkladaného návrhu.  
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