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Spišská Nová Ves,  04. 02. 2020 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 20. 02. 2020 
 
PREDMET:  Návrh investícii spoločnosti eurobus, a. s. Košice na roky 

2020 a 2021. 
 
 
Predkladá:       Ing. Pavol Bečarik,   primátor mesta 
                           
Spracoval:      Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy 
 
Prerokované:    Na zasadnutí komisie výstavby, dopravy a územného         
                                                plánovania, dňa 06.02.2020 
 
Dôvod predloženia:        kúpa nových autobusov  

 
Prizvaný:  ----- 
 
Podpisy:  
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
         

berie na vedomie 
investičný zámer spoločnosti eurobus a. s., Staničné námestie č. 9, Košice na 
zakúpenie dvoch nových vozidiel (autobusov) v rokoch 2020 – 2021. 

 
 

 
 



K bodu rokovania č. 8 

 
 

Dôvodová správa 
 

Mesto Spišská Nová Ves obdŕžalo od eurobus, a.s., Staničné námestie č.9, 042 04 
Košice žiadosť o stanovisko mesta Spišská Nová Ves k návrhu investičného zámeru 
spoločnosti na roky 2020 a 2021 (viď príloha). Vozový park, ktorý zabezpečuje výkony MVD 
pozostáva zo 17-tich autobusov, z ktorých niektoré sú dané do prevádzky ešte v roku 1989 
a 1994. Pre zabezpečenie lepšej efektívnosti prevádzky a údržby vozidiel MVD a v snahe 
o zníženie nákladov na opravy, návrh investičného zámeru pozostáva z možnosti nákupu 
dvoch nových vozidiel (autobusov). 

 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 05. 02. 2020 
Vypracoval:  Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy 
   
 
 
 
 
 
 



K bodu č.8 
 
Návrh investícii spoločnosti eurobus, a.s. Košice na roky 2020 a 2021 
 
Vážené Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi. 

Mesto Spišská Nová Ves obdŕžalo od eurobus, a.s., Staničné námestie č.9, 042 04 Košice 
žiadosť o stanovisko mesta Spišská Nová Ves k návrhu investičného zámeru spoločnosti na roky 
2020 a 2021 (viď príloha). Vozový park, ktorý zabezpečuje výkony MVD pozostáva zo 17-tich 
autobusov, z ktorých niektoré sú dané do prevádzky ešte v roku 1989 a 1994. Pre zabezpečenie 
lepšej efektívnosti prevádzky a údržby vozidiel MVD a v snahe o zníženie nákladov na opravy, 
návrh investičného zámeru pozostáva z možnosti nákupu dvoch nových vozidiel (autobusov). 
1ks autobus v predpokladanej hodnote 135 tis.€ v roku 2020 

Mestský midibus  
-       Dĺžka vozidla: 8.5 m. 
-       Kapacita: 30 miest    (20 na sedenie + 10 na státie) 
-       Nízkopodlažný nástup pre cestujúcich na vozíku a s kočiarmi 
-       Informačný systém pre cestujúcich 

1ks autobus v predpokladanej hodnote 225 tis.€ v roku 2021 
Mestský nízkopodlažný autobus  

- Dĺžka vozidla: 10,5 m. 
- Kapacita: 86 miest    (25 na sedenie + 61 na státie) 
- Nízkopodlažný autobus 
- Informačný systém pre cestujúcich 

 
Kalkulácia nákladov MVD v Spišskej Novej Vsi na roky 2020 a 2021 s navrhovanou obnovou: 
Odpisový plán 10 rokov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvýšenie odpisov v roku 2020 za nový autobus si nevyžaduje úpravu súčasne platného rozpočtu OVaD, ktorý 
predstavuje 768 010 EUR. Aktuálna kalkulácia financovania náhrady strát na rok 2020 vrátane odpisov za nový 
autobus, ktorej podkladom je skutočné čerpanie za rok 2019, predstavuje čiastku cca 740 760 EUR. 
 
Príloha: „Žiadosť o stanovisko k návrhu investičného zámeru na rok 2020 a 2021“ zo dňa 15.1.2020  
 

Spracoval: Ing. Milan Mucha, ved. OVaD 
 

 

eurobus, a.s. Skutočnosť 2019 
(€) 

Plán 2020 
(€) 

Plán 2021 
(€) 

Dĺžka odpisu 
v príslušnom 
roku (mesiac) 

Odpisy zo zaradených 
autobusov 

107 170 107 170 107 170  

Odpisy-  nový autobus č.1 0 7 880  
13 500 

r.2020/ 7 mes.  
r.2021/12 mes. 

Odpisy - nový autobus č.2 0 0 22 500 r.2021/12 mes. 
Odpisy spolu 107 170 115 050 143 170  
Nárast nákladov zo zvýšených 
odpisov oproti skut. 2019 

0 7 880 36 000  


