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V Y H L Á Š K A
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 22. apríla 2003

o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov
vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave

Mi nis ter stvo do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo -
ven skej re pub li ky pod ¾a § 28 ods. 2 písm. j) zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 168/1996 Z. z.
o cest nej do pra ve v zne ní zá ko na č. 506/2002 Z. z.
usta no vu je:

§ 1

(1) Na úče ly uza tvo re nia zmlu vy o pos ky to va ní pre -
prav ných vý ko nov vo ve rej nom zá uj me v pra vi del nej
auto bu so vej do pra ve (ïa lej len „vý ko ny“) sa za pred po -
kla da nú stra tu po va žu je roz diel me dzi kal ku lo va ný mi
eko no mic ky opráv ne ný mi ná klad mi do prav cu na  po -
skytovanie vý ko nov vrá ta ne pri me ra né ho zisku1) a trž -
ba mi z re gu lo va né ho ces tov né ho a ïal ší mi vý nos mi do -
siah nu tý mi pl ne ním po vin nos ti pos ky to va� vý ko ny.

(2) Roz diel ná kla dov a tr žieb pod ¾a od se ku 1 sa vy po -
čí ta na jed not li vé spo je jed nej auto bu so vej lin ky (ïa lej
len „lin ka“), na jed nu lin ku ale bo na sú bor li niek do -
prav cu v roz sa hu po vin nos ti pos ky to va� vý ko ny pod ¾a
do prav nej li cen cie a zmlu vy pod ¾a od se ku 1.

(3) Ďal ší mi vý nos mi pod ¾a od se ku 1 sú naj mä príj my
z re kla my, prí spev ky za mest ná va te ¾ov na do pra vu za -
mest nan cov, spon zor ské dary, ak sú ur če né na fi nan -
co va nie vý ko nov do prav cu na jed not li vých spo joch lin -
ky, na jed nej lin ke ale bo na sú bo re li niek, na kto ré sa
vz�a hu je zmlu va pod ¾a od se ku 1 ale bo kto ré sú vi sia
s vý kon mi.

§ 2

(1) Pred po kla da ná stra ta sa pre u ka zu je tý mi to do -
klad mi do prav cu:
a) pr vot ná evi den cia vý ko nov, ná kla dov a tr žieb do -

prav cu za celú sku pi nu li niek, ak ide o do pra vu vy -
ko ná va nú na úze mí obce ale bo o prí mest skú auto -
bu so vú do pra vu, ale bo v čle ne ní pod ¾a jed not li vých
li niek, na kto ré sa vz�a hu je po vin nos� vý ko nov,

b) štvr� roč ný sú hrnný vý kaz o vý ko noch, ná kla doch
a trž bách v pra vi del nej auto bu so vej do pra ve; vzor
vý ka zu je uve de ný v prí lo he,

c) roč né vy hod no te nie čer pa nia pos kyt nu tých pred -

dav kov ná hra dy pod ¾a úč tov ných vý ka zov tak, aby
bolo mož né pos kyt nu té pred dav ky zúč to va�.

(2) Vo vý ka ze pod ¾a od se ku 1 písm. b) sa v prí mest -
skej auto bu so vej do pra ve uvá dza jú úda je o trž be ces -
tov né ho a úda je o vý ko noch pod ¾a jed not li vých sku pín
ces tu jú cich a dru hov ces tov ných líst kov pod ¾a plat nej
ta ri fy a ce no vých vý me rov tý ka jú cich sa pra vi del nej
auto bu so vej do pra vy; ne uvá dza jú sa trž by a vý ko ny
v ne pra vi del nej auto bu so vej do pra ve, v oso bit nej pra vi -
del nej auto bu so vej do pra ve, v me dzi ná rod nej pra vi del -
nej auto bu so vej do pra ve ani v dia¾ ko vej pra vi del nej
auto bu so vej do pra ve.

(3) Sú čas �ou eko no mic ky opráv ne ných ná kla dov
pod ¾a § 1 ods. 1 sú aj ná kla dy, kto ré nie sú bez pros tred -
ne zá vis lé od vý ko nov, ale sú vi sia s nimi, naj mä ná kla -
dy na ria de nie a kon tro lu do pra vy pod ¾a ces tov né ho
po riad ku a ta ri fy, ná kla dy na ob slu hu tech nic kej zá -
klad ne do prav cu a ná kla dy na ria de nie a ad mi nis tra tí -
vu pod ni ku do prav cu; tie to sa do vý ka zu o ná kla doch
do prav cu za rá ta va jú pre po čtom na jed not ku vý ko nov
pod ¾a kri té ria do hod nu té ho pri uzat vá ra ní zmlu vy  po -
d¾a § 1 ods. 1.  Ako kri té rium pre po čtu mož no po u ži� pri
a) po hon ných lát kach a pne u ma ti kách po čet naj az de -

ných ki lo met rov,
b) ostat nom pria mom ma te riá li, od pi soch a po ist nom

po čet auto bu sov,
c) mzdo vých ná kla doch po čet za mest nan cov ale bo po -

čet cel ko vo od pra co va ných ho dín, ale bo ob jem
mzdo vých pros tried kov.

§ 3

Zru šu je sa vý nos Mi nis ter stva do pra vy, spo jov a ve -
rej ných prác Slo ven skej re pub li ky zo 4. ap rí la 1995
č. 5172/M-95 o pos ky to va ní ne in ves tič ných do tá cií zo
štát ne ho roz po čtu pre ve rej nú pra vi del nú osob nú cest -
nú do pra vu a mest skú hro mad nú do pra vu vy ko ná va nú 
auto bus mi (ozná me nie č. 80/1995 Z. z.).

§ 4

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 15. mája 2003.

Pavol Prokopovič v. r.
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1) § 2 ods. 3 písm. a) a b) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 18/1996 Z. z. o ce nách v zne ní zá ko na č. 276/2001 Z. z.
§ 3 ods. 1 vy hláš ky Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky č. 87/1996 Z. z., kto rou sa vy ko ná va zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re publi -
ky č. 18/1996 Z. z. o ce nách.



Výkaz
o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej autobusovej doprave

Za ob do bie ........................

Oddiel 1 Zá klad né úda je  
(všet ko v tis. Sk)

č. r. Spolu
(stĺ. 2 až 6)

Ne pra vi del ná
auto bu so vá

do pra va

Pra vi del ná auto bu so vá do pra va

Mest ská
O s t a t n á

Prí mest ská Dia¾ ko vá Me dzi ná rod ná

1 2 3 4 5 6

Po hon né látky 10

Ná kla dy na pne u ma ti ky 11

Ostat ný pria my ma te riál 12

Pria me mzdy 13

Do prav né
pros tried ky

od pi sy 14

pre ná jom 15

op ra vy a údrž ba 16

Ostat né
pria me
ná kla dy

ces tov né 17

od vod z miezd 18

iné 19

Ré žia
pre vádz ko vá 20

správ na 21

Vlast né ná kla dy vý ko nu (r. 10 až 21) 22

Vý no sy 23

Ná hra da pred po kla da nej stra ty 24

Cena vý ko nu vrá ta ne ná hra dy (r. 23 + 24) 25

+Zisk, -Strata (r. 25 — 22) 26

Od vod zo zis ku 27

Do tá cie do roz de le nia 28

Zdro je na roz de le nie (r. 26 — 27 + 28) 29

Trž by z evi denč ných líst kov 30 × × ×

31

Ostat ná pra vi del ná auto bu so vá do pra va

Spolu Žiac ka Ob čian ska Iné trž by × ×

Trž by za pre pra vu (roz pis r. 23) 32

Čiastka 72 Zbierka zákonov č. 151/2003 Strana 879

Príloha
k vyhláške č. 151/2003 Z. z.

  Názov a ad re sa sídla do prav cu:
  Iden ti fi kačné číslo do prav cu:



(2. strana)

Oddiel 2 Do pl ňu jú ce úda je

č. r. Spolu
(stĺ. 2 až 6)

Ne pra vi del ná
auto bu so vá

do pra va

Pra vi del ná auto bu so vá do pra va

Mest ská
O s t a t n á

Prí mest ská Dia¾ ko vá Me dzi ná rod ná

1 2 3 4 5 6

Pre pra va osôb (tis. osôb) 33

Pre prav né vý ko ny (tis. os km) 34

Ubeh nu té ki lo met re (tis. km) 35

Čas pre vádz ky spolu (tis. hod.) 36

Prie mer ný evi denč ný stav auto bu sov (ks) 37

Prie mer ný stav vo di čov (oso by) 38

39

40

41

42

Ostat ná pra vi del ná do pra va

Spolu Žiac ka Ob čian ska Iné × ×

Pre pra va ces tu jú cich (tis. osôb)
(r. 33, stĺ. 4 až 6)

43

Pre prav né vý ko ny (tis. oskm)
(r. 34, stĺ. 4 až 6)

44

Vysvetlivky: Oso bo vý ki lo me ter (oskm) pred sta vu je jed not ku vý ko nu v pre pra ve osôb a rov ná sa pre pra ve jed nej oso by na vzdia le nos� jed né -
ho ki lo met ra.

Po znám ky:

Cel ko vý hos po dár sky vý sle dok:

Odoslané dňa: Pečiatka:                           Výkaz zostavil (meno, podpis):  Telefón:
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152

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 2002 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy
a spojov Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti pôšt a telekomunikácií.

Dohoda nadobudla platnos� 8. marca 2003 na základe článku 13.

Do textu dohody možno nazrie� na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
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