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    Dôvodová správa 
 
 Mesto Trenčín plánuje zmeniť spôsob vykurovania  v ZŠ Na Dolinách. Súčasný stav je taký, 
že teplonosné médium vykurovacia voda 90/70°C  je dodávaná rozvodom z jestvujúcej kotolne, ktorá 
nie je v majetku mesta. Majiteľom existujúcej kotolne, ktorá bola využívaná Mestom Trenčín na 

vykurovanie tohto objektu je Slovenská republika a správcom je Detský domov Trenčín – Zlatovce. 
Správca nám oznámil, že pripravuje realizáciu novej kotolne, vo výkone ktorej neuvažuje 
s vykurovaním objektov Mesta Trenčín (škola, škôlka) a preto bolo potrebné riešiť túto situáciu, 
nakoľko v opačnom prípade od  by nebolo možné vykurovať objekty Mesta Trenčín.  
 

Navrhuje sa na jestvujúci 2- rúrkový teplovodný systém vybudovať nový zdroj -  kotolňa na 
biomasu.  

 
Predpokladaná hodnota zákazky je do 290.000 € bez DPH, s tým, že odplata úspešnému 

uchádzačovi bude uhrádzaná nasledovne: 
a) 30%  ceny diela bude uhradených  po odovzdaní zhotoveného diela mestu, 
b) 70% ceny bude uhradených v 8 rovnakých splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená 

z rozpočtu mesta Trenčín na rok 2013.    
 
Vo vzťahu k súčasnému systému vykurovania sa javí ako ekonomicky výhodnejšie realizovať 

kotolňu na peletkové vykurovanie. Po splatení investície (do vlastného majetku, ktorý mesto takto 
získa) bude v budúcnosti dosahovať výraznú úsporu na palive, ktoré sa bude v tomto objekte používať 
na vykurovanie.  
 

Mesto Trenčín vyhlási za účelom výberu zmluvného partnera na zmenu spôsobu vykurovania 
v ZŠ Na Dolinách verejnú súťaž ktorej súčasťou bude aj elektronická aukcia. S úspešným 
uchádzačom bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní podpísaná zmluva.  

 
 V zmysle čl. 3 ods.5 písm.a) podpísmena aa) odsek 18 Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Trenčín  mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie a vykonanie 

verejného obstarávania v prípade, ak podľa  predpokladanej hodnoty zákazky pôjde o zákazku 

podprahovú, podlimitnú alebo nadlimitnú. Vzhľadom na hodnotu zákazky sa jedná o podlimitnú 

zákazku a preto je potrebné, aby podľa platných a účinných Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Trenčín vyhlásenie a vykonanie tohto verejného obstarávania schválilo MsZ a to 

ešte pred tým, ako bude súťaž  vyhlásená.  

 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 
schvaľuje 
 
 

vyhlásenie a vykonanie verejného obstarávania -  podlimitnej  zákazky na uskutočnenie 
prác realizovanej postupom verejnej súťaže predmetom ktorej je vybudovanie kotolne na 
biomasu – ZŠ Na Dolinách v Trenčíne, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ 
s predpokladanou hodnotou zákazky  do 290.000,- € bez DPH,  výsledkom ktorej bude uzavretie 
zmluvy o dielo s tým, že odplata úspešnému uchádzačovi bude uhrádzaná nasledovne: 
a) 30%  ceny diela bude uhradených  po odovzdaní zhotoveného diela mestu, 
b) 70% ceny bude uhradených v 8 rovnakých splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená 
z rozpočtu mesta Trenčín na rok 2013.  

 


