Dôvodová správa
Odbor dopravy PSK, predkladá správu o poskytovaní náhrady straty ( dotácie ) za výkony
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2009.
V úvode chcem podotknúť, že odbor dopravy pri hodnotení výkonových a nákladových
ukazovateľov vychádzal zo Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme, ktorú má PSK
podpísanú s dopravcami PSK na obdobie rokov 2009 – 2018. ( príloha č.1).
Z predmetnej zmluvy vyplýva povinnosť dopravcom PSK štvrťročne zasielať na odbor
dopravy výkaz - vyúčtovanie zálohových platieb za sledované obdobie ( príloha č.2, tab.č.1. )
a výkaz o výkonoch za sledované obdobie (príloha č.2, tab.č.2) Zmluvy o výkonoch vo
verejnom záujme.
V týchto výkazoch dopravcovia uvádzajú skutočné hodnoty jednotlivých ukazovateľov za
obdobie roku 2009. V zmluve sú dohodnuté aj Ekonomický oprávnené náklady (EON) na 1
km, a Ekonomická cena (EC) na 1 km (príloha č. 3 Zmluvy), ktoré slúžia odboru dopravy pri
prepočte na poskytovanie náhrady straty (dotácie) za sledované obdobie v porovnaní zo
zálohovými platbami.
Zmluva ( príloha č.1) definuje za objednané výkony PSK poskytovať náhradu straty
( dotáciu ) formou zálohovej platby za sledované obdobie v štvrťročných platbách.
Za obdobie I. – IX. 2009 pri dodržaní zmluvných podmienok bol vykázaný rozdiel medzi
zálohovou platbou a preukázanou stratou vo výške 1 692 000,- € ( 51 000 000,- Sk ).
PSK pripravil dodatok č.1. k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme (príloha č.5),
ktorého účelom je úhrada nedoplatku, ktorý vznikol ako rozdiel medzi preukázanou stratou
a zálohovými platbami správneho organu za obdobie od 1.1.2009 – 30.9.2009.
Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na výrazne nepriaznivý dopad poklesu tržieb na
činnosť dopravcu, správny orgán uhradí dopravcom rozdiel medzi vykázanou stratou
a zálohovými platbami vo výške 1 692 000,- € ( 51 000 000,- Sk )
V prípade, ak súčet preddavkov, ktoré správny organ dopravcovi za rok 2009 poskytol po
celoročnom zúčtovaní verejných prostriedkov bude vyšší ako vykázaná strata za rok 2009,
takto zistený rozdiel považujú zmluvné strany za zálohovú platbu na vykázanú stratu na rok
2010.
Pracovníci odboru dopravy na základe dodatku č.1. k Zmluve o výkonoch vo verejnom
záujme článok III., vykonali odbornú kontrolu u jednotlivých dopravcov PSK, kde
predmetom kontroly bolo vykazovanie tržieb ( výnosov ) za sledované obdobie I. – IX. 2009.
Po vyhodnotení výsledku kontroly môžeme konštatovať, že nedošlo k rozdielom vo
vykazovaní tržieb na štvrťročných výkazoch zasielaných dopravcami PSK na odbor dopravy
a frekvenčnými výkazmi dopravcov, ktoré sú u jednotlivých dopravcov spracované firmou
EMTest.
Ročné zúčtovanie zálohových platieb ( I. – XII. 2009) majú dopravcovia povinnosť
predložiť v termíne do 15.2.2010 na odbor dopravy vyúčtovanie zálohových platieb a výkaz
o výkonoch za uvedené obdobie. ( príloha č.2 tab. č.1 a tab. č.2 )
V týchto výkazoch dopravcovia vykazujú skutočné hodnoty jednotlivých ukazovateľov, ktoré
dosiahli za obdobie I. – XII. 2009 a požadujú doplatok vo výške 983 000,-€ (29 609 000, Sk), ktorý tvorí rozdiel medzi vykázanou stratou a zálohovými platbami.

Na základe týchto skutočnosti odbor dopravy vzhľadom k podpísanej zmluve o výkonoch vo
verejnom záujme urobil korekciu prepočtu jednotlivých nákladových ukazovateľov (príloha
č.4), za obdobie I. – XII. 2009 a vykázaný rozdiel medzi zálohovou platbou
a preukázanou stratou je len 653 000,- € ( 19 673 000,- Sk ).
Z prílohy č.4 (Plán - skutočnosť za obdobie I.-XII.2009) je zrejme, že v roku 2009
dopravcovia nedokázali naplniť plánované tržby a rozdiel medzi plánom a skutočnosťou
činí 2 345 000,- € ( 70 672 000,- Sk ).
Tento schodok dopravcovia odôvodňujú poklesom cestujúcich oproti roku 2008
o 4 134 000 osôb, čo sa odzrkadlilo aj v poklese tržieb oproti roku 2008 o 32 803 000,- Sk
Záverom chcem povedať, že PSK, ktorý poskytuje náhradu preukázanej straty
dopravcom PSK za výkony vo verejnom záujme bude rozdiel medzi zálohovou platbou
a preukázanou stratou vo výške 653 000,- € ( 19 673 000,- Sk) za rok 2009, riešiť až po
vykonaní kontroly
zúčtovania výkazov nákladových a výkonových ukazovateľov
v porovnaní zo zálohovou platbou za obdobie roku 2009 útvarom hlavného kontrolóra.
Opatrenia s dopadom na výdavky rozpočtu pri poskytovaní dotácií za rok 2009:
PSK má podpísanú zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme s dopravcami PSK na roky 2009
– 2018 v ktorej sú stanovené:
Pevné položky:
- Náklady na 1 kilometer
- Objednané dopravné výkony
- Dotácia na vykrytie straty z výkonov vo verejnom záujme
Pohyblivé položky:
- Predpokladané výnosy (tržby ), ktoré sú pohyblivé a zo strany PSK a dopravcov len
ťažko ovplyvniteľne. Ich výšku ovplyvňuje kríza, nezamestnanosť, teda znížený počet
prepravených osôb.
Možnosti, ktoré má PSK na korigovanie výšky dotácie a tým aj doplatku pre dopravcov
PSK sú nasledovne:
1. Zníženie dopravných výkonov
2. Úprava cenového výmeru
3. Po vykonaní kontroly vyúčtovania výkonových a nákladových ukazovateľov
dopravcov PSK so zálohovými platbami útvarom hlavného kontrolóra, uhradiť
vzniknutý rozdiel dopravcom PSK z rozpočtu PSK.

