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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 
 

schvaľuje 
 
1. kúpu diaľkového autobusu spoločnosti Slovak Lines, a.s, kategórie M3, VIN 

TMKC413603M006627, variant C 954,1360,  výrobca vozidla KAROSA A.S., CZE, dátum prvej 
evidencie vozidla (rok výroby) 1.1.2003 v hodnote autobus do 3000 Eur bez DPH.  

2. na základe obhliadky objednanie opráv  v hodnote do 2000 Eur bez DPH, realizovaných 
spoločnosťou Slovak Lines a.s. 

 
 
 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves dostala podnet od poslanca mestskej časti a zároveň poslanca 
vyššieho územného celku pána Bertu ohľadne možnosti výhodnejšieho odkúpenia staršieho autobusu od 
spoločnosti Slovak Lines, a.s., ktorá podlieha VÚC.  

MČ Bratislava-Karlova Ves vlastní jeden autobus, ktorý má 28 rokov a je potrebné ho vymeniť.  Ročná 
údržba tohto autobusu vyšla Mestskú časť priemerne do 1000 Eur/ročne. Minulý rok boli na uvedenom 
autobus menené zadné pneumatiky a robená základná kontrola, ak by mestská časť pristúpila ku nákupu 
novšieho autobusu, navrhujeme uvedené zadné pneumatiky premeniť na novší autobus. Starý autobus má 
mestská časť v úmysle ponúknuť verejnou výzvou iným samosprávam, ktoré ho môžu zužitkovať na 
prepravu na kratšie vzdialenosti. Odhadovaná cena predaja je približne medzi 1000 – 2000 Eur.  

Zamestnanci úradu spolu s pani starostkou vykonali obhliadku autobusov určených spoločnosťou Slovak 
Lines, a.s. na odkúpenie. Obhliadka sa realizovala za účasti p. Huňadyho zamestnanca úradu (ktorý 
pôsobí ako vodič autobus), pána Ing. Petra Sedláka a pani starostky začiatkom apríla 2015. Vyberané 
bolo z 6 autobusov. Na obhliadke sa vybral autobus na možný nákup za cenu autobusu 3000 Eur 
(financovanie je plánované z rezervného fondu). Autobusu v apríli končí STK, Slovak Lines a.s. 
prisľúbil urobiť ešte pred odkúpením technickú kontrolu, dať nové predné pneumatiky, vykonať iné 
menšie technické opravy, úpravy interiéru autobusu a exteriér autobusu s označením MČ. Tieto úpravy 
Slovak Lines, a.s.  vykoná v rámci dohodnutej ceny do 3000 Eur bez DPH). MČ ešte plánuje cez SAD 
investovať do autobusu cca 2000 Eur bez DPH na menšie opravy (financované z rozpočtu plánovaného 
pre pôvodný autobus).  

Kompletná špecifikácia autobusu variant C 954.1360, výrobca KAROSA A.S:, CZE, výrobca motora 
FIAT AUTO, S.P.A., ITA. Identifikačné číslo motora F2BE1682G je v prílohe. 

MČ Bratislava-Karlova Ves ešte oslovila aj iného prepravcu s žiadosťou o ponuku. Spoločnosť RegioJet 
po telefonickej s riaditeľom spoločnosti RegioJet p. Jančurom odporúča MČ ďalej pracovať  s ponukou 
spoločnosti Slovak Lines a.s., ktorá je pre účely MČ KV a jej cenových stropov najzaujímavejšia. 
RegioJet najvýhodnejšiu ponuku pre odkúpenie autobusu dal 30 400 bez DPH, 36 840 s DPH. (príloha). 
 
Bratislava, máj 2015 
 

 
Príloha: Špecifikácia autobusu 
              Ponuka spoločnosti Slovak Lines, a.s. 
    
 
 
 
  


