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Dôvodová správa 

 
Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác  „MŠ na 

ulici K. Šmidkeho – stavebné úpravy“ v rámci ktorej sa uskutoční vybúranie všetkých výplní otvorov 
na fasáde a budú nahradené novými plastovými oknami bielej farby v zachovanom rastri pôvodných 
okien. Oceľové presklené steny spojovacích chodieb budú nahradené oplastovanými presklenými 
stenami s hliníkovou výstuhou. Všetky nové okná a presklené steny budú zasklené izolačným dvojsklom 
U = 1,3 W/m2K vrátane rámu. Parapet vnútorný – plast ako súčasť okna, farba biela, parapet vonkajší 
poplastovaný plech farba hnedá. Vybúrajú sa taktiež copilitové steny na fasáde a budú nahradené 
presklenými stenami PROFILIT SP, zasklenie bezfarebným sklom do hliníkových rámov s vložkou 
z PVC a podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác  „MŠ na ulici Medňanského – stavebné 
úpravy“, v rámci ktorej sa uskutoční výmena všetkých pôvodne drevených výplní otvorov na fasáde 
plastovými oknami bielej farby v zachovanom rastri pôvodných okien, výmena parapetov, vybúranie 
sklobetónových stien v schodiskovej časti a náhrada plastovými oknami rovnakej kvality. 

 
Tieto škôlky boli predmetom jednej žiadosti o dotáciu.  
 

 

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. 175.438,6 € bez DPH, z toho: 
a) Predpokladaná hodnota zákazky pre MŠ na ulici K. Šmidkeho – stavebné úpravy je: 

139.689,87  € bez DPH 

b) Predpokladaná hodnota zákazky pre MŠ na ulici Medňanského – stavebné úpravy je: 

35.748,73 € bez DPH 

  

V Programovom rozpočte Mesta Trenčín na rok 2016 je na  Programe 1. Manažment a plánovanie, 
podprogram 3. Strategické plánovanie mesta na položke 717: Implementácia projektov spoluúčasť 
vyčlenená suma vo výške 150.000 €. Z predmetnej položky sa budú hradiť spoluúčasti mesta na 
realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu ap. . 
 
V súčasnej dobe ešte nie je známe, či bude žiadosť Mesta Trenčín úspešná, avšak vzhľadom k tomu, 
že ďalšie 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. 
 

Zmluva bude obsahovať odkladaciu podmienku účinnosti a to tak, že zmluva nadobudne účinnosť 
v prípade, ak  Environmentálny fond  ako poskytovateľ uzavrie s  Mestom Trenčín  ako prijímateľom 
zmluvu  o poskytnutí podpory formou dotácie. Spoluúčasť Mesta Trenčín na spolufinancovaní tohto 
projektu vo výške 5 % 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 „MŠ na ulici K. Šmidkeho 
– stavebné úpravy“ a podlimitnú zákazku   na uskutočnenie stavebných prác „MŠ na ulici 
Medňanského – stavebné úpravy“. 
 

 
 
 
 



 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
schvaľuje 

 
zámer vyhlásiť verejné obstarávania: 

a)  podlimitnú zákazku   na uskutočnenie stavebných prác „MŠ na ulici K. Šmidkeho – 
stavebné úpravy“ s predpokladanou hodnotou zákazky max.  139.689,87€ bez DPH, ktorú vyhlási 
Mesto Trenčín  a výsledkom ktorej bude  uzatvorenie Zmluvy o dielo a to s odkladacou podmienkou 
účinnosti zmluvy tak, že zmluva nadobudne účinnosť v prípade, ak  Environmentálny fond  ako 
poskytovateľ uzavrie s  Mestom Trenčín  ako prijímateľom zmluvu  o poskytnutí podpory formou 
dotácie. 

b)  podlimitnú zákazku   na uskutočnenie stavebných prác „MŠ na ulici Medňanského – 
stavebné úpravy“ s predpokladanou hodnotou zákazky max.  35.748,73 € bez DPH, ktorú vyhlási 
Mesto Trenčín  a výsledkom ktorej bude  uzatvorenie Zmluvy o dielo a to s odkladacou podmienkou 
účinnosti zmluvy tak, že zmluva nadobudne účinnosť v prípade, ak  Environmentálny fond  ako 
poskytovateľ uzavrie s  Mestom Trenčín  ako prijímateľom zmluvu  o poskytnutí podpory formou 
dotácie. 

 


