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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie  

 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so 

sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00492736: 

 

1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2015 

2. Návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                           

 
 

Dôvodová správa 

 

 

Obchodná spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava (ďalej len „DPB, a.s.“), ktorej jediným akcionárom je hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava, zvolala riadne valné zhromaždenie spoločnosti, 

ktorého predmetom rokovania budú výsledky hospodárenia DPB, a.s. za rok 2015, a to: 

riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti DPB, a.s. a rozdelenie zisku z hospodárenia 

spoločnosti za rok 2015. 

 

Medzi hlavné činnosti spoločnosti DPB, a.s. patrí pravidelná verejná cestná hromadná 

mestská doprava osôb, vnútroštátna a medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, 

verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb, prevádzkovanie mestských dráh, výroba 

a opravy motorových a dopravných prostriedkov a školiaca a vzdelávacia činnosť v oblasti 

dopravy. 

 

Ako hospodársky výsledok (po zdanení) vykázala spoločnosť DPB, a.s. za účtovné 

obdobie roku 2015 zisk vo výške 572 152,84 Eur. Valné zhromaždenie spoločnosti DPB, a.s. 

bude rozhodovať o schválení návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku nasledovne: 

- prídel do zákonného rezervného fondu ........................... 57 215,00 Eur 

- prídel do sociálneho fondu .............................................. 57 215,00 Eur 

- úhrada strát minulých období ........................................ 457 722,84 Eur 

 

 Materiály boli predložené na rokovanie Komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 

9. 5. 2016, ktorá po ich prorokovaní odporučila mestskému zastupiteľstvu zobrať informáciu 

o predmetných materiáloch na vedomie s tým, že požiadala o doplnenie materiálu 

o náležitosti, ktoré vyplývajú z rámcovej zmluvy 2012 – 2023 a o výpočet ekonomicky 

opodstatnených nákladov. Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 

335/2016 zo dňa 12. 5. 2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporučila 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie informáciu o 

materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 

obchodnej spoločnosti DPB, a.s.  



  

 

 

Materiály, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 

spoločnosti DPB, a.s., sa predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy v súlade s jeho uznesením č. 64/2011 (časť A. bod 2.) zo dňa 31.3.2011 

a v súlade s ustanovením § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s 

majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré podrobnejšie upravuje 

výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov 

v obchodných spoločnostiach.  

 

V prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v 

právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor 

hlavného mesta samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. Na výkon práv 

hlavného mesta sa v zmysle § 17 ods. 5 písm. a) VZN č. 18/2011 vyžaduje predchádzajúce 

prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade schvaľovania riadnej 

individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o rozdelení zisku alebo úhrade strát.    

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Výpis  
zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 9.05.2016 
___________________________________________________________________________ 

 
1c.) 

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť   

 

 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu žiada 
doplniť materiál o náležitosti, ktoré vyplývajú z rámcovej zmluvy 2012 – 2023 a doplniť výpočet 
ekonomicky opodstatnených nákladov 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 13, za: 13 , proti: 0, zdržal sa: 0 

 
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu 

odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na 

riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so 

sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00492736: 

 
1.Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2015 
2.Návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia za rok 2015 
 
s predchádzajúcim doplnením  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 13, za: 11 , proti: 0, zdržal sa: 2 

 
 

 

 

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 

V Bratislave, 9.5.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Vyhodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov a výšky 

úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2015 v súvislosti 

s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme 

a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislava na roky 2014 – 2023  
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ÚVODÚVODÚVODÚVOD    

 

Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť uzatvorili dňa 31.01.2014 Rámcovú zmluvu 

o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023 (ďalej len „Zmluva“)  v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 z 23.októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a 

cestnej osobnej doprave, § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších 

prepisov, § 19, § 20 § 21 a § 22 zákona č 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, 

§ 19, § 20 § 21 a § 22 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších prepisov. 

Hlavné mesto sa zaväzuje každoročne uhrádzať DPB, a.s. úhradu za služby vo verejnom záujme, ktorá 

predstavuje kladný rozdiel medzi skutočnými ekonomicky oprávnenými nákladmi (ďalej len „EON“) 

vynaloženými DPB, a.s. a výnosmi z dopravných služieb dosiahnutými DPB, a.s. v príslušnom kalendárnom 

roku. 

EON sú náklady dopravcu, ktoré vznikajú v súvislosti s poskytovaním dopravných služieb vo verejnom 

záujme na území hlavného mesta električkami, trolejbusmi a autobusmi za podmienok uvedených 

v Zmluve. 

Náklady, ktoré súvisia s poskytovaním služieb vo verejnom záujme, ale nie sú zahrňované do kalkulácie EON  
sú ekonomicky neoprávnenými nákladmi (ENN). Špecifikované sú v prílohe č. 1 k Zmluve. Ekonomicky 
neoprávnené náklady a výnosy sú sledované na samostatných nákladových strediskách pod samostatnou 
analytikou. 
 

Pre účely Zmluvy sa za EON považujú: 

• náklady špecifikované ako EON podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zákon o cenách“) a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách (ďalej 

len „Vyhláška 87/1996“), 

• náklady špecifikované v prílohe č.1 k Zmluve. 

Nepriame náklady (režijné náklady) účelne vynaložené na poskytovanie Služieb vo verejnom záujme 

sú vypočítané v súlade s alokačným vzorcom podrobne špecifikovaným v prílohe č. 5 k Zmluve. 

 

Pre účely Zmluvy sú výnosy z dopravných služieb ako ekonomicky oprávnené výnosy špecifikované v prílohe 

č.12 k Zmluve: 

• tržby a pokuty DPB, a.s. z cestovného, 

• ďalšie výnosy dosiahnuté v rámci poskytovania služieb vo verejnom záujme.  

Tržby a výnosy z dopravných služieb dosiahnuté za rok 2015 sú podrobne uvedené v prílohe č. 2 

k Vyhodnoteniu. 
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1.1.1.1. KALKULAČNÝ VZOREC ÚHRADY ZA SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJMEKALKULAČNÝ VZOREC ÚHRADY ZA SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJMEKALKULAČNÝ VZOREC ÚHRADY ZA SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJMEKALKULAČNÝ VZOREC ÚHRADY ZA SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME        

 

Ekonomicky oprávnené náklady a výnosy z dopravných služieb súvisiace s výkonom služieb vo verejnom 

záujme sú zostavené do kalkulačného vzorca.  Hospodársky výsledok z rozdielu medzi ekonomicky 

oprávnenými nákladmi a ekonomicky oprávnenými výnosmi ( výnosy z dopravných služieb  a bežný transfer 

v objeme predpokladanej úhrady v zmysle Zmluvy) predstavuje za rok 2015 nedoplatok, t.j. pohľadávku 

DPB, a.s. voči hlavnému mestu vo výške 677 137 EUR. 

 

Tabuľka č.1:  Kalkulačný vzorec úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2015 
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v tis. EUR

Kalkulačná položka
Skutočnosť 2015

Spolu MHD
tis. vlako-km 40 538      
tis. mkm 4 836 069      

1. 16 539      

1.1 9 164      

1.2 106      

1.3 5 143      

1.4 Plyn 1 986      

1.5 140      

2. 5 151      

3. 20 622      

4. 19 757      

4.1 16 973      

4.2 1 601      

4.3 1 183      

5. 20 349      

5.1 13 067      

5.2 4 066      

5.3 2 361      

5.4 855      

6. 13 863      

6.1. 1 640      

6.2. 7 263      

6.3. 2 104      

6.4. 2 164      

6.5. 692      

7. 96 282      
8. 15 412      
9. 111 694      
10. 9 993      
11. 121 687      

121 010      
Tržby a výnosy 48 530      
Úhrada za služby vo verejnom záujme 59 302      
Odpisy účtované do výnosov 13 178      

-677      
* vykonávané dodávateľským spôsobom alebo vo vlastnej réžii

Hospodársky výsledok

Prevádzková réžia
NÁKLADY VÝKONU  (položka 7+8)
Správna réžia
ÚPLNÉ NÁKLADY VÝKONU (položka 9+10)

Tržby a výnosy MHD

v tom

PRIAME NÁKLADY SPOLU (položka 1 až 6)

Opravy a udržiavanie

Opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov *

Opravy a udržiavanie koľajových tratí *

Opravy a udržiavanie napájacieho systému *

Čistenie a upratovanie dopravných prostriedkov

Ostatné priame náklady

Prenájom dopravných prostriedkov

Zákonné poistenie z miezd vodičov MHD

Sociálne náklady z miezd vodičov MHD

Poistenie vozidiel

Ostatné

Odpisy napájacieho systému

Výkony MHD

PHM a trakčná energia

Motorová nafta

Oleje a mazadlá

Trakčná energia

Ostatný materiál

Priamy materiál

Priame mzdy

Priame odpisy

Odpisy dopravných prostriedkov

Odpisy dopravných ciest

 

2.2.2.2. VÝKONY MHDVÝKONY MHDVÝKONY MHDVÝKONY MHD    

 

Na rok 2015 bol stanovený plán 40 611 516 vlako-km a 4 830 778 833 mkm. Skutočne dosiahnutých bolo 

40 537 548 vlako-km a 4 836 068 933 mkm, čo predstavuje plnenie plánu vlako-km 99,82 % a mkm 100,11 

%.  (Príloha č.1) 
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3.3.3.3. VYHODNOTENIE NÁKLADOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI VO VEREJNOM ZÁUJMEVYHODNOTENIE NÁKLADOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI VO VEREJNOM ZÁUJMEVYHODNOTENIE NÁKLADOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI VO VEREJNOM ZÁUJMEVYHODNOTENIE NÁKLADOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI VO VEREJNOM ZÁUJME    

 

V roku 2015 DPB, a.s. dosiahol celkové náklady vo výške 122 022 184 EUR. Z toho náklady súvisiace 

s vykonávaním služieb vo verejnom záujme predstavovali čiastku (po odpočítaní nákladov na ostatnú – 

podnikateľskú činnosť) 121 471 103 EUR. Z týchto nákladov boli vylúčené ekonomicky neoprávnené náklady 

vo výške -216 037 EUR. Ekonomicky oprávnené náklady v roku 2015 predstavovali objem 121 687 140 EUR. 

 

3.1.3.1.3.1.3.1. VYHODNOTENIE  VYHODNOTENIE  VYHODNOTENIE  VYHODNOTENIE  EONEONEONEON    

 

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.  Priame nákladyPriame nákladyPriame nákladyPriame náklady        

 

Ekonomicky oprávnené priame náklady podľa kalkulačného vzorca po odpočítaní ekonomicky 

neoprávnených nákladov dosiahli v roku 2015 celkovú hodnotu 96 282 088 EUR.  

 

V členení podľa kalkulačného vzorca boli priame náklady Zmluvy tvorené nasledujúcimi položkami:  

PHM a trakčná energia (por. č. 1) 

PHM a trakčná energia obsahuje položky ako motorová nafta, oleje a mazadlá, trakčná energia, plyn 

a ostatný materiál (nemrznúca zmes, špeciálne oleje, ďalšie prevádzkové kvapaliny), ktoré sú spotrebované 

dopravnými prostriedkami MHD. PHM a trakčná energia sa na celkových EON podieľa 14% v objeme 16 539 

281 EUR, pričom najväčšiu časť tvorí motorová nafta vo výške 9 163 522 EUR.  

 

Priamy materiál (por. č. 2) 

V tejto skupine sú zahrnuté náklady v objeme 5 150 753 EUR na pneumatiky, protektory, vzdušnice, vložky, 

ventily použité v dopravných prostriedkoch prepravujúcich osoby v MHD, náhradné diely a pomocný 

materiál. 

 

Priame mzdy (por. č. 3) 

Priame mzdy obsahujú mzdové náklady vodičov MHD pri poskytovaní dopravných služieb vo verejnom 

záujme. V roku 2015 dosiahli hodnotu 20 622 034 EUR a tvoria 17% z celkových EON. 

 

Priame odpisy (por. č. 4) 

V priamych odpisoch sú vykázané odpisy dopravných prostriedkov, dopravných ciest a napájacieho 

systému. Hodnota priamych odpisov je 19 757 364 EUR. Najväčšiu časť priamych odpisov v EON tvoria 

odpisy dopravných prostriedkov vo výške 16 973 451 EUR, čo predstavuje 86%.  

 

Opravy a udržiavanie (por. č. 5) 

Opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov, koľajových tratí, zastávok MHD vrátane prístreškov, 

napájacieho systému, čistenie a upratovanie dopravných prostriedkov v súhrnnej výške tvoria 17 % z EON 

a vzťahujú sa na poskytnuté dopravné služby vo verejnom záujme. Skutočne čerpané náklady v tejto 

položke boli vo výške 20 349 187 EUR. 

 

Ostatné priame náklady (por. č. 6) 

11% nákladov z EON v objeme 13 863 468 EUR tvoria ostatné priame náklady, ktoré obsahujú  prenájom 

dopravných prostriedkov, zákonné poistenie z miezd, odchodné, odstupné, zákonné a havarijné poistenie 

vozidiel MHD a iné. 
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3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.     Nepriame (režijné) nákladyNepriame (režijné) nákladyNepriame (režijné) nákladyNepriame (režijné) náklady        

 

Režijné náklady Zmluvy boli tvorené dvomi základnými kategóriami režijných nákladov: prevádzková réžia 

a správna réžia. 

 

Prevádzková réžia (por. č. 8) 

Na základe alokácie nepriamych nákladov vyčíslených s použitím alokačného kľúča určeného podľa prílohy 

č.5 k Zmluve, boli určené náklady na prevádzkovú réžiu, ktoré boli účelne vynaložené na poskytovanie 

služieb vo verejnom záujme.  

Náklady v položke prevádzková réžia dosiahli v roku 2015 objem 15 585 119 EUR. Po odpočítaní 

ekonomicky neoprávnených nákladov v objeme 172 819 EUR, dosiahli ekonomicky oprávnené náklady 

prevádzkovej réžie objem  15 412 301 EUR. 

 

Správna réžia (por. č. 10) 

Na základe alokácie nepriamych nákladov v zmysle prílohy č.5 k Zmluve boli určené náklady na  správnu 

réžiu, ktoré boli účelne vynaložené na poskytovanie služieb vo verejnom záujme.   

Náklady správnej réžie súvisiace s vykonávaním služieb vo verejnom záujme dosiahli v roku 2015 výšku 

9 525 632 EUR. Po odpočítaní ekonomicky neoprávnených nákladov v objeme -467 119 EUR, dosiahli 

ekonomicky oprávnené náklady správnej réžie objem 9 992 751 EUR.
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3.2.3.2.3.2.3.2.     VYHODNOTENIE ENNVYHODNOTENIE ENNVYHODNOTENIE ENNVYHODNOTENIE ENN    

 

Ekonomicky neoprávnené náklady boli vykázané na nasledujúcich položkách kalkulačného vzorca: 

Ostatné priame náklady (por. č. 6) 

V ostatných priamych nákladoch zaradených do výkonov vo verejnom záujme sú vykázané ENN 

na pomocných technických strediskách údržby a dopravy - náklady na tvorbu a zúčtovanie opravných 

položiek, náklady na reprezentáciu, náklady na pracovné úrazy vyplácané nad rámec zákona, členské 

príspevky, ktorých povinnosť nevyplýva z osobitných predpisov, peňažné náhrady škôd, ktoré vznikli 

z dôvodov na strane DPB, a.s., zostatková cena majetku pri fyzickej likvidácii - v celkovom objeme 78 263 

EUR. 

 

Tabuľka č.2: Členenie ostatných priamych ekonomicky neoprávnených nákladov 
Položka EUR

      505701  Tvorba a zúčtov. opr. pol. k zásobám -4 241,78

      513701  Náklady na reprezentáciu 1 076,72

      518736  Ostatné služby-daňové 1 529,37

      528703  Prac.úrazy-nad rámec zákona 6 039,43

      545701  Ostatné pokuty 5 500,00

      548713  Členské príspevky 200,00

      548715  Spoluúčasť a iné 496,94

      548717  Ost.prev.nákl.-daňové 438,33

      551705  Zost.cena maj. pri fyzic. likvidácii 67 224,00

Ostatné priame náklady ENN 78 263,01  
 

 

Prevádzková réžia (por. č. 8) 

Do prevádzkovej réžie boli ako ENN zaradené náklady zo stredísk prevádzkovej réžie podniku, napr.: 

spotreba PHM nad normu, tvorba opravných položiek, náklady na reprezentáciu, náklady na pracovné úrazy 

vyplácané nad rámec zákona, peňažné náhrady škôd, ktoré vznikli z dôvodov na strane DPB, a.s., zostatková 

cena majetku pri fyzickej likvidácii. Celkový objem ENN na prevádzkovej réžii je vo výške 172 819 EUR.  

 

Tabuľka č.3: Položky ekonomicky neoprávnených nákladov prevádzkovej réžie  
Položka EUR

      501713  Spotreba materiálu- PHM nad normu 19 387,92

      505701  Tvorba a zúčtov. opr. pol. k zásobám 148 575,68

      513701  Náklady na reprezentáciu 718,43

      518731  Reklamné služby 471,00

      528703  Prac.úrazy-nad rámec zákona 300,00

      538701  Správne poplatky 440,00

      545701  Ostatné pokuty 500,00

      548713  Členské príspevky 66,40

      548714  Renty 987,00

      548715  Spoluúčasť a iné 517,34

      548716  Ostatné prev. náklady 131,90

      551705  Zost.cena maj. pri fyzic. likvidácii 723,00

Prevádzková réžia ENN 172 818,67  
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Správna réžia (por. č. 10) 

Do správnej réžie boli ako ENN zaradené náklady zo stredísk správnej réžie podniku, ako napr.: náklady na 

reprezentáciu, reklamné služby, zmluvné pokuty a penále, poistenie zodpovednosti za škodu, členské 

príspevky, zostatková cena majetku pri fyzickej likvidácii, opravné položky k dlhodobému majetku a iné. 

Čerpanie ENN bolo v objeme - 467 119 EUR. 

 

 

Tabuľka č.4: Položky správnej réžie ekonomicky neoprávnených nákladov 
Položka EUR

      513701  Náklady na reprezentáciu 7 335,19

      518731  Reklamné služby 26 030,85

      518736  Ostatné služby-daňové 260,00

      518737  Ostatné služby-nedaňové 35 896,23

      528702  Pohr.náklady,vence... 820,00

      538702  Súdne poplatky 416,50

      544701  Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 152,96

      545701  Ostatné pokuty 211,90

      547701  Tvorba a zúčtovanie OP  k pohľ. z obchod. styku 1 551,25

      547702  Tvorba a zúčtovanie OP  k iným pohľ. -4 909,23

      547706  Tvorba a zúčtovanie OP  k dlhodobým pohľ. -179 215,00

      548704  Poistenie zodpovednosti za škodu 39 763,10

      548705  Poistenie - psychológovia 99,00

      548712  Rezerva na súdne spory 9 958,00

      548713  Členské príspevky 9 421,00

      548717  Ost.prev.nákl.-daňové 16,90

      551705  Zost.cena maj. pri fyzic. likvidácii 2 255,00

      553701  OP k dlhod.majetku -149 383,30

      592701  Odlož.daň z príjmov -267 799,00

Správna réžia ENN -467 118,65  
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4.4.4.4. VYHODNOTENIE VÝNOSOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI VO VEREJNOM ZÁUJMEVYHODNOTENIE VÝNOSOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI VO VEREJNOM ZÁUJMEVYHODNOTENIE VÝNOSOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI VO VEREJNOM ZÁUJMEVYHODNOTENIE VÝNOSOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI VO VEREJNOM ZÁUJME    

 
V roku 2015 DPB, a.s. vykázal celkové výnosy vo výške 121 920 074 EUR. Po odpočítaní tržieb a výnosov 

dosiahnutých na ostatnej - podnikateľskej činnosti a vylúčení výnosov, ktoré súvisia s ekonomicky 

neoprávnenými nákladmi z výkonov vo verejnom záujme, predstavovali celkové ekonomicky oprávnené 

výnosy v roku 2015 objem 121 010 003 EUR. 

 

Tržby a výnosy  

V tržbách a výnosoch sú zahrnuté tržby MHD (za predplatné a jednorazové cestovné lístky, z medzinárodnej 

dopravy a ostatné tržby MHD), úhrada záväzkov BID vo výške 1 448 376 EUR, tržby za cestovanie bez 

platného cestovného lístka, náhrady škôd od poisťovní a zamestnancov, aktivácia, tržby z predaja 

dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, z predaja materiálu a ďalšie výnosy. Tieto tržby boli 

dosiahnuté vo výške 48 530 274 EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 40 % z ekonomicky 

oprávnených výnosov.  

Na celkových tržbách a výnosoch hlavnej činnosti sa čiastkou 55 940 EUR podieľajú aj ekonomicky 

neoprávnené výnosy, ktoré súvisia s nákladmi, ktoré neboli zaradené do EON (výnosy z dlhodobého 

finančného majetku, prijaté penále,...). Podrobné členenie výnosov podľa položiek kalkulačného vzorca 

uvedené v prílohe č.2. 

 

 

Úhrada za služby vo verejnom záujme  

Úhrada za služby vo verejnom záujme sa podieľa na celkových tržbách a výnosoch MHD 49%. Ide 

o predpokladanú úhradu (bežný transfer), ktorá sa vypočítala ako rozdiel medzi predpokladanými EON 

a predpokladanými výnosmi z dopravných služieb vo  výške 59 302 195 EUR. 

 

Odpisy účtované do výnosov 

V položke odpisy sú zahrnuté výnosy vo výške odpisov majetku obstaraného z verejných zdrojov (EÚ, 

štátneho rozpočtu a mesta), ktoré predstavujú objem 13 177 533 EUR. 

 

5.5.5.5. VYHODNOTENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKUVYHODNOTENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKUVYHODNOTENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKUVYHODNOTENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU    

 

Hospodársky výsledok zo služieb vo verejnom záujme je rozdielom medzi ekonomicky oprávnenými 

nákladmi a ekonomicky oprávnenými výnosmi ( výnosy z dopravných služieb  a bežný transfer v objeme 

predpokladanej úhrady v zmysle Zmluvy).  

Hospodársky výsledok zo služieb vo verejnom záujme za rok 2015 bola strata vo výške -677 137 EUR, čo 

predstavuje pohľadávku DPB, a.s. voči hlavnému mestu vo výške 677 137 EUR. 
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ZOZNAM PRÍLOHZOZNAM PRÍLOHZOZNAM PRÍLOHZOZNAM PRÍLOH    

 

1. Plnenie plánu kilometrických výkonov za rok 2015 podľa jednotlivých trakcií 

2. Kalkulačný vzorec výnosov DPB, a.s. podľa prílohy č.12 k Zmluve 

3. Ukazovatele podľa prílohy č. 6 k Zmluve 
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Príloha č. 1 

Plnenie plánu kilometrických výkonov za rok 2015 podľa jednotlivých trakcií 

 

Električky 10 170 149 10 074 527 99,06

Trolejbusy 5 860 587 5 847 681 99,78

Autobusy 28 380 165 28 326 088 99,81

MHD   celkom 44 410 901 44 248 295 99,63

Električky 6 370 764 6 363 779 99,89

Trolejbusy 5 860 587 5 847 681 99,78

Autobusy 28 380 165 28 326 088 99,81

MHD   celkom 40 611 516 40 537 548 99,82

Električky 1 302 944 991 1 312 598 390 100,74

Trolejbusy 627 224 602 628 102 213 100,14

Autobusy 2 900 609 240 2 895 368 330 99,82

MHD   celkom 4 830 778 833 4 836 068 933 100,11

Miestové  km

Vozidlové  km

Vlakové  km 

Ukazovateľ

Plán

Ročný projekt 

(km)

Skutočnosť

(km)

% plnenia 

Ročný 

projekt
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Príloha č. 2 

Kalkulačný vzorec výnosov DPB, a.s. podľa prílohy č. 12 k Zmluve za rok 2015 
v tis.EUR

Kalkulačná položka

Služby vo VZ

(Výnosy z dopr. 

služieb)
1. Tržby a výnosy 48 530      

1.1 Tržby MHD 44 251      

1.1.1. Tžby za predplatné cestovné lístky 22 182      
1.1.2. Tžby za jednorázové cestovné lístky 19 598      
1.1.3. Tžby z medzinárodnej dopravy 306      
1.1.4. Ostatné tržby MHD 2 165      
1.2 Výnosy 4 279      

1.2.1. Tržby za cestovanie bez platného cestovného lístka 2 762      
1.2.2. Náhrady škôd od poisťovní, náhrady škôd od zamestnancov 558      
1.2.3. Aktivácia 199      
1.2.4. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 26      
1.2.5. Ostatné výnosy 735      

2. Úhrada za služby vo verejnom záujme 59 302      
3. Odpisy účtované do výnosov 13 178       
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Príloha č.3 

Ukazovatele podľa prílohy č. 6 k Zmluve za rok 2015 
 

1. Prevádzkové ukazovatele

a) Dĺžka prepravnej siete (km) 690,45

električky 39,80

trolejbusy 48,59

autobusy 602,06

b) Prepravná dĺžka liniek (km) 2 407,16

električky 175,40

trolejbusy 224,38

autobusy 2 007,38  
 

2. Výkonové ukazovatele

a) Množstvo vlako-kilometrov (vlako-km) 40 537 548

električky 6 363 779

trolejbusy 5 847 681

autobusy 28 326 088

b) Množstvo pasažiero-kilometrov (p-km) 708 404 239

električky 191 960 034

trolejbusy 91 794 718

autobusy 424 649 486

c) Množstvo prepravených osôb 251 077 510

električky 68 035 035

trolejbusy 32 504 410

autobusy 150 538 065

d) Počet zamestnancov 2 783  
 

3. Ekonomické ukazovatele DPB, a.s. 

a) Tržby z prevádzky MHD (EUR): 44 251 224

električky 11 882 680

trolejbusy 5 734 108

autobusy 26 634 436

b) Produktivita práce l. (výnosy celkom (EUR)/zamestnanec) 43 481

c) Produktivita práce ll. (tržby MHD (EUR)/zamestnanec) 15 900

d) Produktivita práce (výkony(vlako-km)/zamestnanec) 14 566

e) Nákladovosť (EON/vlako-km) 3,00  
 



































































































 
NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015 
 

Predkladáme návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roka 

2015. 
Predstavenstvo spoločnosti na základe stanov spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu 
na schválenie návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie 
roku 2015 a súčasne dozornej rade na preskúmanie. 
 
Dopravný podnik Bratislava, a. s. zostavuje individuálnu účtovnú závierku podl'a osobitných 
predpisov v súlade s §17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znp.  Pod osobitnými 
predpismi (22a) ako je uvedené ďalej) sa rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem, v znení 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008, Nariadenie 

Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v 

platnom znení. 

 

N á v r h na vysporiadanie účtovného zisku za rok 2015: 

 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, za účtovné obdobie roka 2015                       

v y k á z a l       účtovný zisk vo výške 572 152,84  EUR. 

Navrhujeme vysporiadať účtovný zisk vo výške 572 152,84 EUR nasledovne: 

 

-  dotvorenie zákonného rezervného fondu vo výške 57 215 EUR v súlade s článkom 

XXII. stanov spoločnosti, 

-  dotvorením sociálneho fondu vo výške 57 215 EUR v súlade so zákonom č. 152/1994       

Z. z. o sociálnom fonde, 

-  použitím zisku vo výške 457 722,84 EUR na úhradu strát minulých období. 
 

 


