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     1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKA�NÉ ÚDAJE SPOLO�NOSTI  

  

     Obchodné meno :  Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. 
     Sídlo :   Kva�alova 2, 011 40 �ilina 
    Registrácia �innosti : Výpis z OR Obchodného registra OS �ilina, Odd.: Sro,vl.�.3510/L 
    De� zápisu :  1.8.1996 
    I�O :   36007099 
    I� DPH :   SK 2020447583 
    Spolo�níci :  Mesto �ilina 
    Vý�ka vkladu :  6 638,783775 EUR   
      

  
                                        2. VEDENIE SPOLO�NOSTI 

        Ing. Igor Gubala  konate� spolo�nosti  
        Ing. Jan Olszar  výrobno-dopravný námestník
                         �tefan Matejov   vedúci techniky                         

      3. PREDMET �INNOSTI  

      Mestská autobusová a trolejbusová doprava v �iline 
      Predaj cestovný lístkov  
      Nepravidelná osobná a medzinárodná autobusová doprava 
      Údr�ba a oprava motorových vozidiel, trolejbusov, diagnostika a výroba náhradných dielov 
      Výroba, montá�, servis a opravy elektronických zariadení 
     Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyvá�enia kolies 
     Poradenstvo v doprave a strojno-elektrotechnických �innostiach 
     Prenájom motorových vozidiel 
     Sprostredkovanie obchodu 
     Prevádzka autoumyvárne  
     Kovoobrábacie, �alúnické práce 
     Reklamná �innos�
     Ubytovacie slu�by   
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           4. KOMENTÁR  K VÝSLEDKOM �INNOSTI  

Podstatnou zmenou na za�iatku roku 2009 bolo oficiálne zavedenie euro meny. Ú�tovný rok 
2008 sa uzatvoril historicky v slovenskej korune. 
 Táto zmena si vy�adovala nákup nových automatov, technického vybavenia, implementáciu 
údajov v ú�tovnom systéme SOFTIP, v systéme MUNICOM, bankovom systéme, zabezpe�enie 
nových cestovných lístkov, doplnkového predaja vo vozovom parku, euro meny pre hotovostný 
platobný styk, cenníkov, dostato�ných informácií pre zamestnancov a obchodných partnerov. 
Prechod, ako aj adaptácia euro meny po�as roku sa uskuto�nili bez problémov a sú pozitívne 
hodnotené, ovplyvnili v�ak disponibilné vlastné finan�né zdroje spolo�nosti.  

 Z dôvodu technického stavu a veku vozidiel sa vyradili z prevádzky star�ie autobusy 
a zabezpe�ila sa modernizácia a generálna oprava troch trolejbusov.  

Spolo�nos� sa zú�astnila projektu obnovy vozového parku výmenou 24 autobusov za 
autobusy na plynový pohon a po�iadala vo dvoch výzvach Ministerstvo �ivotného prostredia 
o finan�né zdroje formou nenávratného finan�ného príspevku z prostriedkov Európskej únie. 
Výberové konanie k projektu nebolo ukon�ené.  

Pre zvý�enie dopravných výkonov a obnovy vozového parku u zájazdovej dopravy 
zrealizoval sa nákup nového autobusu  MAN Lion´s Coach.  

Príjmy z mestskej hromadnej dopravy v porovnaní s rokom 2008 zaznamenali pokles. Ceny 
cestovného v tomto roku neboli upravené, zmenil sa pomer predávaných jednorázových 
a predplatných cestovných lístkov e�te v dôsledku úpravy Tarify MHD v júni 2008. �tatistický je 
evidovaný aj zní�ený po�et cestujúcej verejnosti.  

U� tradi�ne sa cestujúcim poskytli bezplatné prepravné slu�by po�as sviatkov �tedrého 
ve�era a Ve�kono�ného pondelku. Preprava na Ve�kono�ný pondelok bola spojená s akciou 
dobrovo�ného cestovného, z ktorého vý�a�ok smeroval na Detské oddelenie FNsP v �iline. Po�as  
trvania Ja�idielne v d�och 2. � 4.9.2009 mohla bezplatne cestova� mláde� s postihnutím.  

V rámci Európského tý�d�a mobility bol zorganizovaný d�a 20.9.2009 De� otvorených 
dverí pre verejnos� v priestoroch sídla na Kva�alovej ul..    

Ako partner Mesta �iliny, spolo�nos� spolupracuje na medzinárodnom projekte BENEFIT, 
ktorého cie�om je zvý�enie po�tu cestujúcich MHD z dôvodu dlhodobého nárastu podielu osobných 
automobilov v doprave, nedostatku parkovacích miest, ako aj zlep�enia kvality ovzdu�ia. Projekt je 
financovaný vä��inovým podielom zo zdrojov EÚ.  

Po�et zamestnancov zostal na úrovni roku 2008, podstatné zmeny organiza�nej �truktúry 
uskuto�nené neboli. Aj v roku 2009 sa niektorí zamestnanci zú�astnili kurzu v rámci nár. projektu 
�Mana�érske a komunika�né zru�nosti� financovaného z prostriedkov EÚ. 

Mestská hromadná doprava v �iline fungovala na �tandardnej úrovni, aj napriek finan�ným 
obmedzeniam, za �o patrí po�akovanie zamestnancom spolo�nosti  a v�etkým spolupracujúcim 
partnerom.  

      Ing. Igor  G U B A L A 
         konate� spolo�nosti  
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         4.1. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA SPOLO�NOSTI   

     
               Preh�ad vybraných ukazovate�ov 

Ukazovate�  Merná 
jednotka 

2009 2008 Index 
% 

Výnosy spolo�nosti   EUR 7 953 937 8 747 323 90,93 
Náklady spolo�nosti  EUR 8 681 285 7 425 272 116,92  
Hospodársky výsledok EUR -727 348 1 322 051 -55,02 

Prevádzkový príspevok   EUR 2 834 861 2 980 714  95,11 
Investície vlastné   EUR 284 499 488 780     58,21 

Po�et zamestnancov osoby 272 273  99,63 
Po�et prepravených osôb osoby 11 838 671 13 504 576 87,66 
Po�et ubehnutých kilometrov km 3 488 330 3 697 509 94,34 

          Ú�tovný výsledok hospodárenia spolo�nosti za rok 2009 predstavuje stratu – 727 348 EUR.

           Stru�ná analýza nákladov  
           Celkové náklady vrátane vnútropodnikových vo výške 9 432 414 EUR neboli v porovnaní 
s plánovaným predpokladom 10 593 546 EUR prekro�ené . 
           Najvä�ší podiel v štruktúre nákladov ovplyvnili osobné náklady �iastkou 3 946 843 EUR, 
v porovnaní s rokom 2008 sa znížili o 15 596 EUR. Podstatný pokles v porovnaní s rokom 2008 bol 
zaznamenaný u spotreby nafty, vo finan�nom vyjadrení o 152 087 EUR. Skuto�ná spotreba  
665 040 EUR predstavovala podiel 82,60 % na plánovanej spotrebe v dôsledku zníženia ceny nafty 
a výkonov. Náklady súvisiace so spotrebou energií 795 450 EUR sa pohybovali v plánovaných 
�íslach roku 2009. V porovnaní s rokom 2008 vzrástla spotreba trak�nej energie o 22 285 EUR.  
           Náklady na opravy a udržiavanie vozového parku a majetku za�ažili finan�ný rozpo�et 
spolo�nosti �iastkou 249 048 EUR. V rámci plánovaných nákladov sa uskuto�nila generálna oprava 
troch trolejbusov vo výške 230 453 EUR a neplánovaná akcia opravy rozvádza�ov pre prevádzku 
meniarní. 
           U ostatných nákladových položiek nenastali výrazné zmeny. Náklady spojené s ostatnými 
službami sa podie�ali 94,78 % na plánovanom predpoklade 520 513 EUR.                   
           

               
                           Vývoj nákladov                                                                        v   EUR 

2 009 2 008 
Spotreba materiálu 1 361 985 1 585 971
Spotreba energie 795 450 785 763
Tvorba a zú�tovanie OP k zásobám -13 285 -13 964

Opravy a udržiavanie 249 048 244 935
Služby  493 327 466 798
Osobné náklady              3 946 843 3 962 439
Odpisy majetku 1 553 630 1 760 221
Ostatné náklady  294 287 -1 366 891
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Náklady spolo�nosti k 31.12.2009 

v porovnaní s r. 2008

2 009

2 008

               
Analýza výnosovej �asti  

 Celkové výnosy spolo�nosti 8 705 066 EUR predstavovali 88,83 %-tné plnenie 
plánovaných, v porovnaní s rokom 2008 a zaznamenali pokles o 809 673 EUR.  
 Zdrojom �asti výnosov boli tr�by z predaja vlastných výrobkov a slu�ieb vo vý�ke  
4 158 741 EUR, mali klesajúci trend v porovnaní s rokom 2008. V rámci týchto tr�ieb sa 
zrealizoval predaj cestovných lístkov MHD vo vý�ke 3 422 346 EUR. Zostávajúcu výnosovú �as�
pokryli tr�by z podnikate�ských aktivít a zmluvnej dopravy. V roku 2009 spolo�nos� zabezpe�ila 
dopravu pre OD MAX v krátkom �asovom horizonte 3 mesiacov.  
 V rámci cudzích zdrojov bol spolo�nosti poskytnutý Mestom �ilina prevádzkový príspevok 
vo vý�ke 2 834 861 EUR na krytie nákladov na prevádzkovanie MHD  vo verejnom záujme 
a nákladov spojených s dopravou zamestnancov pre spolo�nos� KIA.    
 Do výnosovej �asti boli zú�tované výnosy z kapitálových dotácií 699 539 EUR a �al�ie ako 
aktivácia, tr�by z predaja DHM a materiálu, kurzové zisky a úroky.  
          

    4.2.VÝVOJ  TR�IEB Z MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY  

             Tr�by z MHD predstavujú �as� vlastných výnosov spolo�nosti a tvoria sa z predaja 
jednorázových, predplatných /�ipových kariet/ lístkov a cenín. Úprava tarify v júni  2008 ovplyvnila 
vývoj tr�ieb z predaja cestovných lístkov aj v roku 2009. Zvý�il sa predaj predplatných cestovných 
lístkov. Celkové tr�by z MHD majú v �asovom horizonte klesajúci trend.  

Nasledujúca tabu�ka dokumentuje aktuálne hodnoty.        

2009 2008 2007 Index 
09/08 

Index 
09/07 

EUR EUR EUR % % 

Tr�by z MHD celkom 3 511 399 3 682 673 3 494 158 95,35 100,49
z toho tr�by : 
- predaj cestovných lístkov a cenín 3 422 346 3 575 272 3 375 158 95,72 101,40
  z toho predaj cestovných lístkov : 
                        jednorázových 2 352 703 2 694 025 2 809 799 87,33   83,73
                          predplatných  1 069 643    881 247  565 359 121,37 189,20
- z prepravnej kontroly      89 053 107 401  119 000 82,92 74,83 



DPM� s.r.o. Výro�ná správa za rok 2009 

Tr�by z podnikate�ských aktivít a ostatné   

 Zdrojom tr�ieb z podnikate�ských aktivít je prenájom reklamných priestorov a plôch 
reklamnej spolo�nosti BIG MEDIA, nepravidelná zájazdová doprava, externé opravárenské slu�by, 
ubytovacie slu�by. Celkové tr�by z podnikate�ských aktivít vo vý�ke 657 785 EUR sa zvý�ili 
v porovnaní s rokom 2008 o 49 433 EUR hlavne vplyvom rastu dopravných výkonov zájazdovej 
dopravy.     

    

Porovnanie tr�ieb za jednotlivé mesiace 

v r. 2009 a 2008
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Tr�by z MHD 2009

Tr�by z podnik. �in. 09

Tr�by z MHD 2008

Tr�by z podnik. �in. 08

       Náhrada straty vo verejnom záujme      
        
            �al�ou �as�ou výnosov spolo�nosti je poskytnutie prevádzkového príspevku na 
zabezpe�enie verejnej dopravy ako náhrady straty vo verejnom záujme zo schváleného rozpo�tu 
Mesta �iliny.  
           V súvislosti so zabezpe�ením zmluvne dohodnutej dopravy pre zamestnancov spolo�nosti 
KIA  bol vyplatený ú�elovo viazaný príspevok zo zdrojov �R.        
      

           Preh�ad poskytnutých finan�ných prostriedkov  
2009 2008 2007 Index 

09/08 
Index  
09/07 

EUR EUR EUR % % 

Prevádzkový príspevok -  MHD 2 436 434 2 595 764  2 731 860 93,86 89,19 
Prevádzkový príspevok -  KIA      398 427    384 950    590 387 103,50 67,49 

Spolu 2 834 861 2 980 714 3 322 247 95,10 85,33 

            4.3. �TRUKTÚRA DOPRAVNÉHO PARKU  
                

V �truktúre dopravného parku nedo�lo k podstatným zmenám. V roku 2009 boli vyradené 
autobusy KAROSA z dôvodu technického opotrebenia. Nákup nových dopravných prostriedkov sa 
neuskuto�nil z dôvodu neschválenej kapitálovej dotácie z  rozpo�tových prostriedkov mesta, ako aj 
deficitu vlastných finan�ných zdrojov.  
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2009 2008 2007 Index 
09/08 

Index 
09/07 

Autobusy  46 49 54 93,88 85,19 
krátke 39 40 44 97,50 88,64 
dlhé 7  9  10 77,78 70,00 

Trolejbusy  44 44 42 100 105 
krátke 13 13 13 100,00 100,00 
k�bové 31 31 29 100,00 106,90 

Spolu 90 93 96 96,77 93,75 

   

    
    

                                             
                                                                                        
                        Autobusy Irisbus Citelis                                     Trolejbus �KODA 15 TrM 

          4.4. DOPRAVNÁ SIE� MHD 

Po�et liniek    2009 2008 2007 Index 
09/08 

Index 
09/07 

autobusových  13 13 14 100,00 92,86 
trolejbusových  8 8 8 100,00 100,00 

Celkom 21 21 22 100,00 95,45 
          
      
               V priebehu roka 2009 pribudla nová linka �. 77 dlhá 7,6 km na základe zmluvnej 
po�iadavky OC MAX na Solinkách a bola v prevádzke tri mesiace. Linka �. 29 zmenila trasu 
s roz�írením novej zastávky v �ilinskej Lehote. Ku koncu roka vykazovali autobusové linky, 
vrátane liniek 25 a 35 pre dopravu KIA, d��ku 263,3 km a trolejbusové linky 128,3 km.   
  



DPM� s.r.o. Výro�ná správa za rok 2009 

          Sie� liniek MHD

     
                    

           4.5  DOPRAVNÉ VÝKONY MHD  

Ukazovate� 2009 2008 2007 Index 
09/08 

Index 
09/07 

v  tis. km v  tis. km v tis.km % % 
vozové kilometre  A-bus  1 664 1 709 1 732   97,37  96,07 
vozové kilometre  T-bus 1 824 1 821 1 741 100,16 104,77 
vozové kilometre celkom 3 488 3 530 3 472  98,81 100,46 

         
   Okrem uvedených dopravných výkonov MHD sa zrealizovali aj výkony v rámci 
nepravidelnej zájazdovej dopravy v po�te  419 tis. km.      
           
          

Ukazovate� 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 

               
              V tabu�ke sú spracované  údaje s preh�adom po�tu cestujúcich. Po�et cestujúcich MHD má 
klesajúci charakter v dôsledku celkovej ekonomickej situácie, rastu nezamestnanosti v regióne, cien 
cestovného upravených tarifou v júni 2008, bezplatného cestovného u cestujúcich nad 70 rokov. 
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Práve táto kategória nie je zahrnutá do údajov a predstavuje po�et cca 1 984 tis. cestujúcich 
v kalendárnom roku. �as� cestujúcich vyu�íva individuálnu dopravu.      

          4.6.  PREH�AD ZAMESTNANCOV  SPOLO�NOSTI  
      

2009 2008 2007 Index 
09/08 

Index 
09/07 

Vodi�i  137     134 142 102,24 96,48 
     z toho : A - bus  69 69 75 100,00 92,00 
                  T -  bus 68 65 67 104,62 101,49 
Robotníci  82 83 100 98,80 82,00 
     z toho : dielenskí     38 38 45 100,00 84,44 
                  prevádzkoví 31 32 38 96,88 81,58 
                  ostatní 13 13 17 100,00 76,47 
Mana�ment a  ost. prevádzk. 
pracovníci 

53 56 59 94,64 89,83 

Zamestnanci spolu : 272 273 301 99,63 90,37 
   
   

        4.7. INVESTÍCIE A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY    
       
               V rámci plánovaných investícií sa v roku  2009 zrealizovali dve významnej�ie akcie � 
modernizácia a generálna oprava troch trolejbusov s  b. �. 205, 209, 217 dodávate�om Dopravní 
spole�nost Zlín � Otrokovice, s.r.o. a projekt �Zokruhovanie trak�ného vedenia Rondel�. 
     Z presunutých investícií r. 2008 sa uskuto�nil upgrade softvérového systému MUNICOM 
s pokra�ovaním plánovaných prác v roku 2010. 
     V�etky investície spolo�nos� financovala z vlastných zdrojov.        
          

            
Investi�ná akcia   Hodnota 

   v  EUR  
Generálne opravy 3 trolejbusov vrátane vybavenia  
Informa�nými tabu�ami a dr�iakmi   

234 708 

Zaokruhovanie trak�ného vedenia Rondel   49  791 
Rok 2009 284 499 

Upgrade soft. systému MUNICOM 14 658 
Zariadenie na stá�anie brzdového oblo�enia   5 500 

                             Rok 2008-presunuté investície  20 158 
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 5. UDALOSTI  OSOBITNÉHO VÝVOJA   

V období po ukon�ení ú�tovného obdobia roku 2009 nenastali v spolo�nosti �iadne udalosti 
osobitného vývoja. 

 6. PREDPOKLAD VÝVOJA SPOLO�NOSTI       

Spolo�nos� v �al�om období nepredpokladá výrazné zmeny vzh�adom na predmet svojej 
�innosti.  
V rámci obnovy vozového parku  chce pokra�ova� v generálnych opravách trolejbusov, za 
predpokladu poskytnutia finan�ných zdrojov z mestského rozpo�tu a úspe�nosti v projekte 
obnovy vozového parku v spolupráci s M�P SR  aj v nákupe nových autobusov. 

Slu�by predaja cestovných lístkov budú roz�írené o mo�nos� nákupu CL prostredníctvom 
SMS. 

V roku 2010 pribudne do predmetu �innosti spolo�nosti aj prevádzkovanie, údr�ba 
a modernizácia verejného osvetlenia mesta �iliny. 

V tomto roku by sa mal dorie�i� aj projekt pres�ahovania prevádzky autobusov z priestorov 
SAD v �iline na Kva�alovu ulicu.    

           
7. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK  ROKU 2009 

Spolo�nos� dosiahla ú�tovnú stratu � 727 348 EUR. Strata bude  zú�tovaná na neuhradenú 
stratu minulých období.   

 8. OBLAS� VÝSKUMU A VÝVOJA 

Spolo�nos� nemá v predmete �innosti výskum a vývoj a ani o �om neú�tuje. 

   9. ORGANIZA�NÁ ZLO�KA 

Spolo�nos� nemá �iadnu organiza�nú zlo�ku v tuzemsku, ani v zahrani�í. 

10. VÝROK AUDÍTORA 

11. KOMPLETNÁ Ú�TOVNÁ ZÁVIERKA 

Prílohy ú�tovnej závierky: 
- Súvaha 
- Výkaz ziskov a strát 
- Poznámky k ú�tovnej závierke 
- Cash flow 

                
                                                                                                Ing. Igor Gubala 
                                                                                konate�  spolo�nosti  




