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   Dôvodová správa 
 
Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť zákazku (zákazky) na uskutočnenie stavebných prác, 

týkajúcich sa stavebnej údržby komunikácií, v rámci ktorej (ktorých) sa uskutoční oprava miestnych 
komunikácií a ich súčastí v meste Trenčín, vzhľadom na to, že zmluva so súčasným dodávateľom 
bude v blízkej dobe vyčerpaná. 
 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona č. 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 tejto zákazky je max:  74.166,66 € bez DPH 
 
Zákazka je krytá z Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 v Programe 6, 

podprogram 2, funkčná klasifikácia 0451 
   
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 predkladám návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné 

obstarávanie - zákazku (zákazky) na uskutočnenie stavebných prác, týkajúcich sa stavebnej 
údržby komunikácií 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
schvaľuje 

 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku (zákazky) na uskutočnenie stavebných prác, 

týkajúcich sa stavebnej údržby komunikácií, s predpokladanou hodnotou zákazky (zákaziek) 
maximálne: 74.166,66 € bez DPH, ktorú (ktoré) vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a 
výsledkom ktorej (ktorých) bude uzavretie Rámcovej dohody (dohôd). 


