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Dôvodová správa 
Podmienkou schválenia tohto materiálu  je predchádzajúce schválenie finančného krytia tejto 
zákazky/zákaziek rozpočtom na rok 2017 

 
     Vystrojenie príslušníkov Mestskej polície v Trenčíne podlieha Smernici primátora Mesta Trenčín č. 
3/2010. Smernica upravuje podrobnosti o nosení a používaní výstrojových súčiastok príslušníkov 
Mestskej polície v zmysle § 22 zákona 564/1991 Zb. a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 532/2003 
(výstrojovými súčiastkami sa rozumejú rovnošaty alebo predpísané súčiastky – pracovné prostriedky 
a pomôcky, určené na používanie príslušníkom MsP pri výkone služby, napr. bundy, košele, nohavice, 
topánky).  
     Príslušníci Mestskej polície majú nárok v zmysle platnej smernice č. 7/2016 na pravidelnú výmenu 
opotrebovaných výstrojových súčastok a pracovných prostriedkov. Výstrojové súčiastky a pracovné 
prostriedky pravidelným nosením v nepretržitej prevádzke vo výkone služby vykazujú znaky 
opotrebovanosti a z toho dôvodu je nevyhnutné jednotlivé výstrojové súčiastky pravidelne obmieňať.  
 
     Na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín  vykonávajú aktivační 
pracovníci (v priebehu roka 65 - 100 evidovaných nezamestnaných) pomocné práce pri údržbe 
verejnej zelene, čistení komunikácií, čistení verejných priestranstiev, starostlivosti o čistotu areálov 
materských škôl, športovísk a ďalšie práce. Na základe dohody s úradom práce  nakupujeme napr. 
montérkové bundy, montérkové nohavice, zimné bundy, plášte do dažďa, reflexné vesty, pracovnú 
obuv a pracovné rukavice. Pracovné rukavice a reflexné vesty sme povinní poskytnúť tiež odsúdeným, 
ktorí vykonávajú verejnoprospešné práce pre mesto počas výkonu trestu povinnej práce podľa dohôd 
s Okresným súdom Trenčín o zabezpečení povinnej práce uzatvorených na základe § 4 ods. 2 zákona 
č.528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce.       
 
     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. 

 
         

      Na základe výsledku verejného obstarávania bude uzatvorená kúpna zmluva, resp. zmluvy. 
   
    Predpokladaná hodnota tejto zákazky je max: 23 750,00 € bez DPH 
 
     V programovom rozpočte Mesta Trenčín na rok 2017 je na túto zákazku vyčlenená suma v  
programe: 
a) v Programe 5: Bezpečnosť, podprograme 1: Zabezpečovane verejného poriadku, vo funkčnej 
klasifikácii 03.1.0 a ekonomickej klasifikácii 633, 
b)v Programe 3: Interné služby, podprograme 5 Činnosť a prevádzka mestského úradu, vo funkčnej 
klasifikácii 01.1.1 a ekonomickej klasifikácii 633. Pričom táto zákazka je krytá rozpočtom. 
 
 
     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. 
 
 
 



 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
Schvaľuje 
 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku (zákazky)   na dodanie tovaru, 
týkajúcu sa dodania pracovnej výstroje pre MsP, osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, pracovného oblečenia a pracovnej obuvi pre aktivačných pracovníkov, ktorej 
(ktorých) predmetom je kúpa pracovnej výstroje pre príslušníkov Mestskej polície v Trenčíne, 
osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovného oblečenia a pracovnej obuvi pre 
aktivačných pracovníkov s predpokladanou hodnotou zákazky max. 23 750,00 € bez DPH, ktorú 
(ktoré) vyhlási mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej (ktorých) bude uzavretie 
kúpnej zmluvy (zmlúv). 


