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Dôvodová správa 
 

Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác  „Rozšírenie 
materskej škôlky na ulici Legionárska v Trenčíne“, v rámci ktorej sa uskutoční rozšírenie 
Materskej školy na ul. Legionárska v Trenčíne. Budú pristavané k súčasným štyrom učebným blokom 
A1 – A4, dva ďalšie bloky (A5 a A6), čím sa zabezpečí zvýšenie maximálnej kapacity materskej školy 
o 50 detí, čo predstavuje pri súčasnej max. kapacite 100 detí nárast o 50%. Novo navrhované učebné 
bloky budú prízemné nepodpivničené objekty s pôdorysnými rozmermi 19,20 x 9,60 m. V každom 
bloku sa bude nachádzať spálňa, herňa, umývárka, WC – deti, WC - zamestnanci, šatňa, zádverie 
a závetrie. Kapacita každého učebného bloku je 25 detí. Vzhľadom na konfiguráciu terénu, bude blok 
„A6“ osadený o 70 cm nižšie ako ostatné priestory materskej školy. 
 Predĺženie existujúcej spojovacej chodby bude taktiež prízemné nepodpivničené 
s pôdorysnými rozmermi 23,75 x 2,86 m. Na konci novo navrhovanej časti spojovacej chodby sa bude 
nachádzať priestor skladu, pre uloženie pomôcok. V chodbe je navrhnutá rampa v pozdĺžnom sklone 
1:12 s celkovou dĺžkou 8,40 m, ktorá slúži na vyrovnanie výškového rozdielu  medzi úrovňou podlahy 
v bloku „A6“ a úrovňou podlahy v ostatných častiach materskej školy. 

 
Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona 25/2006 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. 274 998,24 € bez DPH.  
  
V Programovom rozpočte Mesta Trenčín na rok 2016 je na  Programe 1. Manažment 

a plánovanie, podprogram 7. Vzdelávanie na položke 717: Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia – nové moduly vyčlenená suma vo výške max. 162.976 €. Z predmetnej položky sa bude 
hradiť spoluúčasť mesta na realizácii investičnej akcie. Zvyšok vo výške max. 180.000,- € bude 
financovaný zo štátneho rozpočtu Ministerstva školstva SR, nakoľko žiadosť Mesta Trenčín 
o poskytnutie dotácie bola úspešná (a teda mesto uzavrie s Ministerstvom  školstva SR zmluvu 
o NFP, na základe ktorej získa 180.000,- €).  

 
Vzhľadom k tomu, že ďalšie riadne zasadnutie MsZ je plánované až na február 2016, ako aj 

vzhľadom k predpokladanej dĺžke procesu verejného obstarávania považujeme za vhodné, aby sa 
začalo s procesom verejného obstarávania čím skôr. Spoluúčasť Mesta Trenčín na spolufinancovaní 
tohto projektu vo výške max. 162 976,- EUR je krytá rozpočtom. 

   
V zmysle čl. 3 ods.5 písm.a) podpísmena aa) odsek 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 20.000 € bez DPH pre dodanie tovaru 
(okrem potravín) a poskytnutie služby, 30.000 € bez DPH na uskutočnenie stavebných prác, 40.000 € 
bez DPH na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, 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 -  podlimitnú zákazku   na uskutočnenie stavebných prác „Rozšírenie materskej 
škôlky na ulici Legionárska v Trenčíne“ 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
schvaľuje 

 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku  na uskutočnenie stavebných 

prác „Rozšírenie materskej škôlky na ulici Legionárska v Trenčíne“ s predpokladanou hodnotou 
zákazky max. 274 998,24 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín  a výsledkom ktorej bude  
uzatvorenie Zmluvy o dielo. 


