
NADLIMITNÉ ZÁKAZKY

1
Servisná zmluva na údržbu CG ISS 230 000 € služby  servisná zmluva/zmluvy na dobu 

neurčitú

2

Výmena chladiarenských technológii s ľadovou plochou na 

rozmery IIHF s celoročnou prevádzkou - Zimný štadión P. 

Demitru Trenčín

1 000 000,- € bez DPH tovary kúpna zmluva

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY / zákazky podľa § 9 ods. 9

3
Dopravné značenia a dopravné zariadenia - miestne 

komunikácie Mesta Trenčín

266 664 € stavebné práce zmluva / 4 roky

4 Výpočtová a komunikačná technika 166 666 € tovary kúpne zmluvy/        PHZ 4 roky

5

Zákazka na dodanie tovaru, týkajúca sa dodania pracovnej 

výstroje pre MsP, osobných ochranných pracovných 

prostriedkov pre zamestnancov Mesta Trenčín a osobných 

ochranných pracovných prostriedkov pre aktivačných 

pracovníkov 

30 352,32 € tovary kúpne zmluvy/       PHZ 1 rok

6
Letná plaváreň – dodanie a sprevádzkovanie bazénovej 

technológie

59 928,00 € tovary kúpna zmluva

Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín

Vecný, časový a rozpočtový plán realizácie verejného obstarávania na rok 2015
(Realizácia plánu závisí od schválenia zámerov vyhlásiť jednotlivé verejné obstarávania v MsZ  v zmysle čl. 3  ods. 5 písm. a) popdísm. aa) bod 18   Zásad  hospodárenia 

nakladania s  majetkom mesta Trenčín  a finančného krytia zákazky s rozpočtom. Zároveň tento plán môže byť menený aj v súvislosti s aktuálnymi potrebami mesta 

Trenčín.)

P.č. Názov predmetu zákazky
Predpokladaná hodnota v 

Eur bez DPH

Služby / tovary / 

stavebné práce

Trvanie zmluvy / rámcovej dohody / typ 

zmluvy



7
Stroj na opravy výtlkov a povrchových porúch asfaltových 

komunikácií 

62 500, 00 € tovary kúpna zmluva

8
Nákup vozidla s vysokozdvižnou plošinou 73 333,33 tovary kúpna zmluva

9 Nákup techniky používanej pri prevádzke kompostoviska 97 913,00 € tovary kúpna zmluva/zmluvy

10
Nákup výpočtovej techniky a IKT pre projekt kultúrneho 

strediska Hviezda  

118.062,31 € tovary kúpna zmluva/zmluvy

11
Projektová dokumentácia na prekládku trafostanice na ulici 

Mládežnícka

5 000,00 € služby ZoD

12 Realizácia prekládky trafostanice na ulici Mládežnícka 66 666,00 € stavebné práce ZoD

13
Projektová dokumentácia na odvodnenie Bočkových sadov 2 916,00 € služby ZoD

14 Bočkove sady - odvodnenie realizácia 38 750,00 € stavebné práce ZoD

15
Ul. Opatovská - vybudovanie chodníka 50 000,00 € stavebné práce ZoD

16
Prechod pre peších pod Chynoranskou traťou - projektová 

dokumentácia

5 833,00 € služby ZoD

17
Prechod pre peších pod Chynoranskou traťou - realizácia 242 229,00 € stavebné práce ZoD

18
Projektová dokumentácia - Cyklictické prepojenie Centrum - 

sídlisko Juh

4 166,00 € služby ZoD

19
Odvodnenie MK Niva 16 666,00 € stavebné práce ZoD

20
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy v MŠ 

Medňanského

1 666,00 € služby ZoD

21 Rekonštrukcia strechy v MŠ Medňanského 23 333,00 € stavebné práce ZoD

22 Realizácia tzv. mestských zásahov 5 833,00 € stavebné práce ZoD

23
Rekonštrukcia časti strechy Mierové námesti č. 2 16 666,00 € stavebné práce ZoD



24 Tlač mestských novín INFO (2015) 11 490,00 € služby ZoD

25 Tlač mestských novín INFO na rok 2016 13 790,00 € služby ZoD

26

Monitoring médií (2015) 2 400,00 € služby Zmluva o poskytovaní informácií z 

monitorovania verejných 

informačných zdrojov / 1 rok

27

Monitoring médií na rok 2016 2 900,00 € služby Zmluva o poskytovaní informácií z 

monitorovania verejných 

informačných zdrojov / 1 rok rok

28
Vyhotovenie zvukoobrazových záznamov na rok 2016 5 830,00 € služby zmluva o poskytnutí služieb / 1 rok

29
Distribúcia mestských novín INFO na rok 2016 3 620,00 € služby zmluva o zabezpečení distribúcie 

mestských novín / 1 rok

30 Kurz odbornej spôsobilosti 1 250,00 € služby zmluva, 3 mesiace

31 Výroba reflexných pomôcok na prevenciu 1 666,00 € služby ZoD

32 Kontrola a čistenie komínov 4 166,00 € služby ZoD, na dobu neurčitú

33
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení 1 200,00 € služby objednávka

34 Spracovanie dopravnej štúdie centra mesta Trenčín 12 500,00 € služby ZoD

35 Spracovanie ÚPN do GIS 7 500,00 € služby ZoD

36
Makroskopické modelovanie dopravných dopadov 

navrhovaného dopravno - urbanistického riešenia

8 330,00 € služby ZoD

37
Makroskopické modelovanie cieľového stavu návrhu ÚPN 

mesta Trenčín, prípadne vývojových etáp ÚPN

8 330,00 € služby   ZoD

38 Architektonické štúdie 6 665,00 služby ZoD

39
Aktualizácia katastrálnych máp 995,00 služby ZoD

40 Aktualizácia technickej mapy mesta 6 500,00 služby ZoD



41

Mikroskopické overenie uvažovanej novej dopravno - 

urbanistickej koncepcie rozvoja dopravyv centre mesta 

Trenčín

10 830,00 služby ZoD

42
Zmena a doplnok ÚPN centrálnej mestskej zóny Trenčín 5 830,00 € služby ZoD

43 Odborné podujatia, networking, prieskumy a pod. 6 660,00 € služby ZoD

44 Príprava a a tlač strategických dokumentov 3 350,00 € služby ZoD

45 Reprezentačné výdavky 1 665,00 € služby zmluva

46 Aktualizácia web stránky "Trenčín si Ty" 830,00 € služby ZoD

47 Zvuková technika 4 100,00 € tovary kúpna zmluva

48 Tlač malorozmerová 7 200,00 € služby zmluva o dielo

49 Výroba drobných propagačných predmetov 4 000,00 € služby zmluva

50 Tlač vstupenkových kotúčov 750,00 € služby ZoD

51
Právne služby na rok 2016 19 500,00 služby Zmluva o poskytovaní právnych 

sližieb

52
Poskytovanie audítorských služieb 7 000,00 € služby Zmluva o poskytovaní audítorských 

služieb

53 Vykonávanie pohrebov pre Mesto Trenčín 4 533,00 € služby rámcová dohoda

54
Deratizácia verejných plôch zelene, stanovíšť smetných 

nádob a niektorých mestských budov

17 499,00 € služby ZoD

55 Nákup gastrozariadení pre školské jedálne MŠ a ZŠ 111 233,30 € tovary kúpne zmluvy

56 Knihy pre prvákov 2 000,00 € tovary objednávka

57

Spracovanie monitorovacej správy pre projekt: Rozvoj 

vzdelávania, kvalifikácie a odbornej prípravy zamestnancov 

Mesta Trenčín

750,00 € služby mandátna zmluva

58

Spracovanie monitorovacej správy pre projekty: 

Rekonštrukcia zŠ Hodžova, Rekonštrukcia ZŠ Novomeského, 

Rekonštrukcia ZŠ Veľkomoravská 

2 000,00 služby mandátna zmluva


