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   Dôvodová správa 

 
Podmienkou schválenia tohto materiálu je predchádzajúce schválenie finančného krytia tejto zákazky 
v návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2017. 
 
             Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť zákazku na dodanie tovaru, v rámci ktorej sa plánuje zakúpiť 
technológia na kontrolu parkovania v meste, ktorá výrazným spôsobom zvýši počet kontrolovaných 
vozidiel pracovníkmi MsP. Technológia bude umiestnená na osobnom automobile. Ktoré bude 
využívať MsP na kontrolu dodržiavania parkovacej politiky v meste. Výrazným spôsobom sa zvýši 
efektivita kontroly parkovného.  
 

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:  49.990,- € bez DPH. 
 
 

 V návrhu  na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 je na nákup technológie na 
kontrolu parkovania navrhnutá suma na schválenie vo výške 60 000 € v  Programe 5: Bezpečnosť, 
podprograme 1: Zabezpečenie verejného poriadku, vo funkčnej kvalifikácii 03.1.0 a ekonomickej 
klasifikácii  714, Názov: Nákup technológie na kontrolu parkovania. 
 
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 na dodanie tovaru, ktorej predmetom bude technológia na kontrolu 
parkovania v meste 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
schvaľuje 

 
                zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku na dodanie tovaru, ktorej predmetom 
bude technológia na kontrolu parkovania v meste s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 
49.990,- € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ.  


