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Dôvodová správa 
 

Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť zákazku na dodanie parkovacích automatov spočívajúcu 
v prenájme tovaru a poskytovaní súvisiacich služieb. 
 
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín má byť k 1. 11. 2016 
spoplatnených cca 4.500 parkovacích miest. Výber parkovného bude, popri ďalších možnostiach 
platby, realizovaný aj prostredníctvom parkovacích automatov.  
 
Najväčšia časť úhrad parkovného má byť realizovaná prostredníctvom SMS platieb. Parkovacie 
automaty budú len alternatívou k SMS platbám a ich rozmiestnenie je plánované najmä v centre 
mesta (predpoklad zahraničných turistov, ktorí nemajú možnosť platby cez SMS) a v miestach väčšej 
koncentrácie parkovacích miest.   
 
Predmetom verejného obstarávania je prenájom 25 ks parkovacích automatov a poskytovanie 
súvisiacich parkovacích služieb (vzdialený online dohľad na sledovanie technických a finančných 
parametrov parkovacích automatov a prepojenie s informačným systémom MP Manager). 
 
Pri takomto spôsobe obstarania (prenájme) sú v dohodnutej cene zahrnuté všetky náklady spojené 
s údržbou technológie, opravami porúch, poistením a vandalizmom... Od dodávateľa bude 
požadované odstránenie poruchy do 24 h od nahlásenia a pri neodstrániteľnej poruche výmena 
automatu za funkčný do 48 h od nahlásenia. Nakoľko pri spustení parkovacieho systému je vyšší 
predpoklad vandalizmu, navrhujeme uprednostniť prenájom parkovacích automatov pred ich 
zakúpením, kedy riziko vandalizmu znáša mesto.   
 
Porovnanie predpokladaných nákladov na parkovacie automaty v prípade kúpy a prenájmu: 
 

Kúpa automatu Prenájom automatu

Automat 4 800,00 € 106,65 € mesačne

Vzdial. dohľad mesačne 27,00 € 26,65 €

Spolu vzd. dohľad (60 mesiacov) 1 620,00 € 1 599,00 €

Automat + vzdialený dohľad 6 420,00 € 7 998,00 €

DPH 20 % 1 284,00 € 1 599,60 €

PA vrátane dát. služieb s DPH 7 704,00 € 9 597,60 €

ROZDIEL: 1 893,60 € naviac za 60 mesiacov

24,6% naviac za 60 mesiacov

Kúpa automatov Prenájom automatov

25 automatov 192 600,00 € 239 940,00 €

ROZDIEL: 47 340,00 € naviac za 60 mesiacov

24,6% naviac za 60 mesiacov

PARKOVACÍ AUTOMAT

CELKOVÉ NÁKLADY NA 1 AUTOMAT za 60 MESIACOV

25 KS PARKOVACÍCH AUTOMATOV

 
Rozdiel vo vyššej cene je spôsobený najmä prenosom rizika vandalizmu, ktoré je pri automatoch 
vysoké, na dodávateľa. Pri kúpe znáša riziko vandalizmu mesto a ak sa vyskytne napr. vandalizmus 
na viacerých automatoch naraz, mesto nedisponuje takými možnosťami ich okamžitej výmeny ako 
dodávateľ, ktorý je schopný okamžite vymeniť zničené automaty a nemusí  zadministrovať proces 
nového VO, na rozdiel od mesta. Cena prenájmu zahŕňa aj cenu servisu, ktorý by sme v prípade 
priamej kúpy dodatočne zabezpečovali, čo by si tiež vyžiadalo ďalšie náklady. Pri automatoch sa nám 



teda javí ako hospodárnejšie využiť formu prenájmu s možnosťou odkúpenia, napriek, na prvý pohľad 
vyššej cene.  
 
Predbežný návrh rozmiestnenia parkovacích automatov: 
 

 
 
 
Odkaz na mapu: https://drive.google.com/open?id=1Zn4Ij3g8YIaEfk7VE2qLyfCFhHs&usp=sharing 
 
Zmluva s dodávateľom bude uzatvorená na dobu 5 rokov (s možnosťou odkúpenia automatov za 1 
euro/1 ks po uplynutí lehoty), pričom mesto si vyhradí právo vypovedať zmluvu aj pred uplynutím tejto 
doby (s možnosťou odkúpenia automatov za zostatkovú cenu vo výške zvyšku nájmu). 
 
Základný popis požadovanej technológie: 

 parkovacie automaty s výdajom lístkov pre platbu parkovacieho poplatku 

 pri kúpe lístka je potrebné zadať EČV vozidla, po úhrade parkovného je informácia o platbe 

odoslaná do centrálnej databázy; kontrola úhrady parkovného prebieha overením EČV v centrálnej 

databáze,  

 platba hotovosťou alebo platobnými kartami (kontaktnými, bezkontaktnými), 

 napájanie solárnym modulom. 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy aplikovať 
postupy verejného obstarávania. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky je max. 199.975 € bez DPH (vrátane predpokladanej zostatkovej 
hodnoty automatov po uplynutí doby prenájmu vo výške 25,- €).   

  

https://drive.google.com/open?id=1Zn4Ij3g8YIaEfk7VE2qLyfCFhHs&usp=sharing


V Programovom rozpočte Mesta Trenčín na rok 2016 bude po schválení zmien predložených na 
zasadnutie MsZ na  Programe 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, 
funkčná klasifikácia 0451 na prenájom parkovacích automatov na položke 636 vyčlenená suma vo 
výške 6.400 € a na poskytovanie súvisiacich služieb na položke 637 vyčlenená suma vo výške 1.600 € 
(t.z. za mesiac november a december 2016). 

  
V zmysle čl. 3 ods.5 písm. a) podpísmena aa) bod 18 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Trenčín, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie, ak 
predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako: 

a) 20.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín), 
b) 20.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, 
c) 40.000 € bez DPH, ak ide o zákazku  na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,  
d) 70.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 
e) 200.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu 
č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
pričom zámer vyhlásiť verejné obstarávanie musí byť prerokovaný mestským zastupiteľstvom v štádiu 
pred oficiálnym oznámením vyhlásenia verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladáme návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné 
obstarávanie - zákazku na dodanie parkovacích automatov spočívajúcu v prenájme tovaru 
a poskytovanie súvisiacich služieb.   
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
schvaľuje 
 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  zákazku na dodanie parkovacích automatov spočívajúcu 
v prenájme tovaru (25 ks parkovacích automatov) s možnosťou ich odkúpenia a poskytovaní 
súvisiacich služieb s predpokladanou hodnotou zákazky max. 199.975 € bez DPH, ktorú vyhlási 
Mesto Trenčín. 


