
MESTO  LEVOČA 
Mestský úrad, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 

                        -oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta- 
 

Predmet rokovania: Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej 
hromadnej autobusovej doprave na roky 2010-2019 v zmysle ktorého  

                                       sa lehota plnenia predmetnej zmluvy predlžuje na roky 2020 -2024. 
 
Pre:   Mestskú radu –11.02.2020 
                                       Mestské zastupiteľstvo –20.02.2020 
 
Predkladá:                    Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM 
 
Spracovateľ:  Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM 
  
       
Návrh predkladateľa na uznesenie: 
Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči zrušiť Uznesenie č. 11/88 zo dňa 
21.11.2019  Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej 
autobusovej doprave na roky 2010-2019 ( lehota plnenia predmetnej zmluvy na rok 2020). 
 
Mestské rada  odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo 
verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010-2019 v zmysle ktorého sa 
lehota plnenia predmetnej zmluvy predlžuje na roky 2020 -2024. 
 
 
Stanovisko komisie MZ:         bez prerokovania v komisii 
 
Stanovisko MR:   
Mestské rada  odporúča Mestskému zastupiteľstvu zrušiť Uznesenie č. 11/88 zo dňa 21.11.2019  
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave 
na roky 2010-2019 ( lehota plnenia predmetnej zmluvy na rok 2020). 
 
Mestské rada  odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť   Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo 
verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010-2019 v zmysle ktorého sa 
lehota plnenia predmetnej zmluvy predlžuje na roky 2020 -2024. 
 
 
Termín:  ihneď 
 
Zodpovedný:  Mgr. Nikolaj Kučka, prednosta 

Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM 
 

Na vedomie:                 primátor mesta 
                                      zástupca primátora mesta   
   hlavný kontrolór 
   prednosta MsÚ 
   právnik mesta 
    
 
Levoči dňa:   07.02.2020  
 

 



Dôvodová správa 
 
Zákonný rámec 
Objednávanie výkonov vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy na území 
mesta je regulované zákonom NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a Nariadením EP č. 
1370/2007.  

Podľa §44 písm. h) zákona 56/2012 Z.z. je mesto objednávateľom výkonov v obci, zostavuje plán 
dopravnej obslužnosti obce a uzatvára s dopravcom mestskej dopravy zmluvu o službách, kontroluje 
jej plnenie a poskytuje príspevok.  

Účelom zmluvy o službách je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby za 
určené základné cestovné, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a 
zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené 
dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe. 

Zmluvu o službách uzatvára objednávateľ s dopravcom v pravidelnej doprave na dopravné služby, 
ktoré by inak, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, neposkytoval v 
požadovanom rozsahu alebo kvalite alebo by ich neposkytoval za určené základné cestovné, ale ktoré 
sú potrebné na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia. Zmluvu o službách nemožno uzatvoriť na 
diaľkovú dopravu a na služby, ktoré sú vyňaté podľa osobitného predpisu. 

 
Stabilizácia výkonov 
Úlohou mesta v oblasti objednávania služieb vo verejnej doprave je prioritne: 

1. Neprerušiť ponuku služieb verejnej dopravy v meste a okolí 
2. Garantovať vymedzený objem ponuky spojení pre obyvateľov a návštevníkov mesta 
3. Zabezpečiť ustálenosť verejnej objednávky vo vzťahu k vlastnému rozpočtu a zdrojov 
4. Efektívne využitie kapacít verejnej dopravy ako celku v meste a v regióne, ktoré nie sú vo                   

             výlučnej kompetencii mesta (napr. prímestská doprava) 
5. Cenová stabilita a kontrola výkonov verejnej dopravy 
6. Garancia úrovne kvality poskytovaných služieb vo verejnej doprave 
7. Zameranie sa tvorbu podmienok pre udržateľnú dopravu v regiónu 
8. Podpora ochrany životného prostredia 
9. Zabezpečenie prijateľnej cenovej úrovne pre cestujúcu verejnosť s ohľadom na socio- 

              ekonomické pomery v meste 
10. Podpora zamestnanosti a ostatných sociálnych služieb v kraji (vlastná zamestnanosť v  

              prostredí dopravcu, spojenie do zdravotníckych, spoločenských a kultúrnych zariadení, apod.) 
 

Dňa 11.11.2009 bola medzi Objednávateľom a Dopravcom uzatvorená Zmluva o výkonoch vo 
verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010 – 2019, č. 
31296/09/CRaRM, predmetom ktorej je zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej 
autobusovej doprave v meste Levoča na autobusových linkách zo strany Dopravcu. V zmysle výzvy 
/kód výzvy IRPO-PO1-SC121-2018-32,Mesto Levoča dňa 19.8.2018 predložilo projekt „Zlepšenie 
kvality vozidlového parku autobusovej dopravy v meste Levoča“. Predmetom  projektu bolo zlepšenie 
kvality vozidlového parku verejnej dopravy v MHD v Levoči prostredníctvom obstarania dvoch 
nových autobusov. Dňa 10.10.2019 Mesto Levoča obdŕžalo rozhodnutie od riadiaceho orgánu 
o neschválení žiadostí. 



Uznesením Mestské zastupiteľstva číslo 11/88 zo dňa  bol schválený  Dodatok č.1 k Zmluve 
o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010 – 2019, č. 
31296/09/CRaRM, na jeden rok, t.j. 2020 z dôvody prípravy komplexného procesu verejného 
obstarávania – služba pre výkon vo verejnom záujme. Slovenská autobusová doprava Poprad, 
akciová spoločnosť predmetný dodatok nepodpísala z dôvodu prehodnocovania celého 
ekonomického a prevádzkového prostredia. Dôvodom prehodnotenia je nastavenie výkonov 
spoločnosti tak, aby bola v súlade s Nariadením Rady EP č. 1370/2007 za účelom dosahovania 
rentability vložených nákladov a primeraného zisku dopravcu potrebných na ďalšie investície do 
spoločného technického zázemia. Vnútorný audit potvrdil, že zmluvné výkony dopravcovi spôsobujú 
čiastočné mínusové hospodárenie. SAD a.s. Poprad v roku 2019 detailne zhodnocovalo každú zmluvu 
so samosprávou, u ktorej vykonávajú dopravné služby.  Pri súčte celkových nákladov na výkon 
prepravných služieb v meste Levoča, súčasná cena za výkon týchto služieb pre ďalšie pokračovanie 
zmluvy v roku 2020 pre dopravcu nie je prijateľná, rovnako aj krátke obdobie, bude sa blokovať aj 
časť výkonov a ďalší rok im bude generovať stratu.  Dopravca navrhol ukončiť zmluvný vzťah 
uplynutím doby na ktorú bola dohodnutá zmluva alebo nastaviť zmluvné podmienky tak, aby sa 
spoločne dokázali splniť podmienky s krytím všetkých oprávnených nákladov v novej kvalite. 

Z uvedených dôvodov bol dňa 31.12.2019 podpísaný dodatok k základnej zmluve – Zmluva 
o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010 – 2019, č. 
31296/09/CRaRM zo dňa 11.11.2009, ktorý garantuje kontinuitu výkonov a ponuky služieb verejnej 
dopravy v meste podľa pôvodne dohodnutých podmienok a rozsahu až do 31.12.2024, a to v súlade 
s čl. 4 ods. 4 Nariadenia EP č. 1370/2007: „V prípade potreby sa vzhľadom na podmienky odpisovania 
aktív môže doba platnosti zmluvy o službách vo verejnom záujme predĺžiť najviac o 50 %, 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, a ak sú tieto aktíva spojené prevažne so službami osobnej dopravy, ktoré sú predmetom 
zmluvy.“ 

Mesto sa v tomto dodatku dohodlo s dopravcom na investovaní do nových vozidiel, tak, aby obnova 
vozidlového parku (2 vozidlá) používaného pre výkony v MHD Levoča boli zaradené do prevádzky  
najneskôr k 1.7.2020. Investície a konkrétne typy vozidiel dopravca špecifikuje vopred spolu 
s kvalifikovaným odhadom nárastu oprávnených výdavkov na odpisy z tejto investície.   

Finančný rámec a dopad na rozpočet 
Objednané výkony v rámci Zmluvy o službách s dopravcom majú stabilnú úroveň v objeme cca 60 tis. 
km km/rok. Dopravca pri výpočte výšky náhrady straty (príspevku) vychádza z dohodnutého 
Kalkulačného vzorca, ktorý je súčasťou zmluvy. Aktuálna sadzba pre ekonomicky oprávnené náklady 
(EON) je s ohľadom na trvanie zmluvy a medziročný rast nákladov už nedostatočná, a je potrebné ju 
valorizovať podľa skutočných nákladov a vplyvov na jej zmenu. Predovšetkým patria náklady na 
PHM a mzdy vodičov. Práve v tejto položke avizuje dopravca najväčší rozdiel, ktorý v ročnom súčte 
dosahuje úroveň nedoplatku približne 7 tis. €. Dopravca žiada tieto náklady zohľadniť už od začiatku 
účinnosti nového dodatku s tým, že po doručení kvalifikovaného odhadu potreby náhrady straty pre 
tento rok po 1.7.2020 a ďalšie roky bude mesto musieť upraviť aj výšku príspevku v rámci svojho 
schváleného rozpočtu. 
 
Rozvoj služieb, zvýšenie kvality v MHD Levoča, a spolupráca s inými inštitúciami 
Mesto sa v rámci predĺženia platnosti zmluvy s dopravcom dohodlo, že v priebehu roka 2020 spoločne 
preorganizujú spôsob dopravnej obslužnosti mesta Levoča v kombinácii obnoveným vozidlovým 
parkom a ostatným potenciálom dopravcu v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave tak, aby 
dopravca efektívne zabezpečoval dopravnú obslužnosť v meste po dohode s ostatnými 



zainteresovanými inštitúciami (Prešovský samosprávny kraj) a jeho okolí. Riešením pre doplnenie 
dopravnej obsluhy mesta je aj zapojenie pravidelných prímestských liniek do systému vnútro-obecnej 
obsluhy s tarifou MHD Levoča. Vnikne tým pestrejšia ponuka spojov nielen v okolí mesta, ale 
možnosť prepravy prímestskou linkou vo forme MHD bude pre obyvateľov mesta ďalšou výhodou.  
Dopravca v tomto období výrazne investuje aj od iných druhov dopravy (najmä do prímestskej 
pravidelnej dopravy, nová značka Tatra Express, obnova vozidiel, profesionalizácia vodičov, ai.) 
a plánuje tieto rozvojové aktivity aplikovať aj v prostredí MHD Levoča. 
 
Vypracovala: Mgr. Anna Babicová 
 
V Levoči, dňa 07.02.2020 
 

Dodatok č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej 

autobusovej doprave na roky 2010 – 2019 

(ďalej tiež ako „Dodatok“) uzavretý medzi: 

 

Objednávateľ: 

Názov:   Mesto Levoča 

Sídlo:   Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 

IČO:   00 329 321 

DIČ:   2020717754 

Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Dopravca: 

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť 

Sídlo:   Wolkerova 466, 058 49 Poprad 

IČO:   36 479 560 

IČ DPH:   SK2020020178 

Konajúci:  Mgr. Marianna KrajčováGočová, predseda predstavenstva 

Viera Gotthardtová, podpredseda predstavenstva 

 

(ďalej len „Dopravca“) 

 

(ďalej spoločne Objednávateľ a Dopravca aj ako „Strany dodatku“) 

 

I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Dňa 11.11.2009bola medzi Objednávateľom a Dopravcom uzatvorená Zmluva o výkonoch vo 

verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010 – 2019, č. 

31296/09/CRaRM(ďalej tiež ako „Zmluva“), predmetom ktorej je zabezpečenie prepravných výkonov 

v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Levoča na autobusových linkách zo strany 

Dopravcu. 



II. 

Predmet dodatku 

 

1. Strany dodatku sa vzájomne dohodli na zmene Zmluvy, a to tak, že doterajší názov Zmluvy 

uvedený v jej záhlaví sa nahrádza novým názvom, ktorý znie nasledovne: 

 

Zmluva o službách pre zabezpečenie výkonov 

v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Levoča (MHD Levoča) 

 

2. Strany dodatku sa vzájomne dohodli na zmene Zmluvy, a to tak, že doterajší čl. II ods. 1 Zmluvy sa 

nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne: 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2010 do 31.12.2024. 

 

 

3. Strany dodatku sa vzájomne dohodli, s ohľadom na legislatívne zmeny, na zmene Zmluvy, a to tak, 

že doterajší čl. VIII ods. 3 Zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne: 

 

3.    Zmluvou neupravené právne vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. 

 

4. Strany dodatku sa dohodli na úprave ekonomického a technického prostredia v rámci 

zabezpečovania výkonov podľa Zmluvy o službách v MHD Levoča najneskôr k 1.7.2020, a to 

v oblasti novej skladby ekonomickej ceny za výkon služby s ohľadom na: 

a. Plánovanú obnovu vozidiel do výkonov v MHD Levoča (max. priemerný vek vozidiel 

nesmie neprekročiť 2 roky pri ich zaradení, pričom nové vozidlá budú tvoriť pevný 

register vozidiel používaných výlučne v rámci výkonov v MHD Levoča). 

b. Mzda vodičov a ostatného personálu    

c. Režijné náklady 

 

5. Dopravca sa zaväzuje pred zaradením vozidiel pred 1.7.2020 predložiť objednávateľovi 

kvalifikovaný odhad nákladov na obnovu vozidiel do výkonov v MHD Levoča s odpisovaním týchto 

vozidiel v rozsahu max. 6 rokov od ich zaradenia do prevádzky podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ 

sa týmto zaväzuje plánovanú investíciu dopravcu do obnovy vozidiel zohľadniť aj v rozpočte mesta 

tak, aby príspevok na náhradu stratu z týchto výkonov bol voči dopravcovi uhrádzaný podľa 

pôvodného spôsobu výpočtu a aktualizovanej ekonomickej cene výkonu.   

 

6. Strany dodatku sa dohodli, že pri riadnom alebo predčasnom ukončení zmluvy z akéhokoľvek 

dôvodu  dopravca vyčísli objednávateľovi najneskôr do 90 dní odo dňa skončenia platnosti tejto 

zmluvy zostávajúcu výšku a hodnotu odpisov a ostatných nákladov vynaložených za účelom 

plnenia tejto Zmluvy podľa aktuálneho odpisového plánu u všetkých vozidiel z registra 

nasadzovaných autobusov tak, aby ku dňu ukončenia zmluvy bola celková zostatková účtovná 

hodnota 1 €. Objednávateľ  sa zaväzuje dopravcovi túto hodnotu kompenzovať finančnou 

náhradou v danej výške do 60 dní od doručenia vyčíslenia podľa znenia vyššie v predchádzajúcej 

vete tohto bodu. Po vykonaní úhrady v dohodnutej lehote nadobúda objednávateľ predkupné 

právo na vozidlá podľa registra nasadzovaných autobusov v ich novej zostávajúcej hodnote. 



 

7. Strany dodatku sa dohodli, že v priebehu roka 2020 spoločne preorganizujú spôsob dopravnej 

obslužnosti mesta Levoča v kombinácii obnoveným vozidlovým parkom podľa tejto Zmluvy 

a ostatným potenciálom dopravcu v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave tak, aby 

dopravca efektívne zabezpečoval dopravnú obslužnosť v meste po dohode s ostatnými 

zainteresovanými inštitúciami (Prešovský samosprávny kraj) a jeho okolí. 

 

8. Ak objednávateľ nebude z akýchkoľvek dôvodov platiť príspevok dopravcovi podľa tejto zmluvy za 

uskutočnené výkony, bude môcť dopravca riešiť tento výpadok príjmov formou krátkodobého 

úveru a náklady na jeho zabezpečenie budú oprávnenými nákladmi v rámci objednaných výkonov. 

 

 

        III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu tohto Dodatku oboma Stranami dodatku. 

4. Tento Dodatok nadobúda účinnosť  dňom 1.1.2020. 

5. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich originálnych vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia 

obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Dopravca. 

6. Strany dodatku vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré 

by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

V Levoči, dňa 31.12.2019                              V ..................................., dňa ......................... 

 

 

 

 

....................................................   .................................................... 

Mesto Levoča      Slovenská autobusová doprava Poprad, 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA       akciová spoločnosť 

primátor mesta      Mgr. Marianna Krajčová Gočová 

predseda predstavenstva 

 

 

 

 

.................................................... 

Slovenská autobusová doprava Poprad, 

akciová spoločnosť 

Viera Gotthardtová 

podpredseda predstavenstva 

 


