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   Dôvodová správa 
 

             Mesto Trenčín má záujem, aby najneskôr od 1.7.2016 došlo k spusteniu novej letnej plavárne 
do prevádzky. K jej riadnemu fungovaniu je však nevyhnutné vykonať najmä  oživenie 
a sprevádzkovanie bazénovej technológie, riadiacej technológie a kotolne, vyčistenie a renováciu 
bazénov, tobogánov, areálu a budovy plavárne, dovybaviť priestory areálu, odstrániť vzniknuté 
nedostatky a pod. Momentálne sa zisťujú a sumarizujú všetky práce, tovary, príp. služby potrebné 
k tomu, aby nová letná plaváreň mohla byť spustená do funkčnej prevádzky. Následne budú 
špecifikované jednotlivé zákazky na dodanie tovarov, resp. uskutočnenie prác či poskytnutie služieb  
a tieto budú  zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Keďže v tomto okamihu nie sú 
presne zadefinované jednotlivé   opisy predmetov zákazky a ich presné predpokladané hodnoty, 
nepredkladáme na schválenie zámery  na  jednotlivé zákazky, ale zámer na schválenie všetkých 
zákaziek potrebných k spusteniu novej letnej plavárne do prevádzky s tým, že predpokladaná hodnota 
všetkých zákaziek spolu bude maximálne 108 333,33 € bez DPH (t.j. 130 000 € s DPH). Vzhľadom 
k tomu, že je potrebné zákazky vyhlásiť čo najskôr po presnom zadefinovaný opisu predmetu 
jednotlivých zákaziek, predkladáme na schválenie zámer ako celok pre všetky tovary, práce a služby, 
nakoľko je predpoklad, že ešte pred termínom ďalšieho riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
už budú začaté procesy obstarávania niektorých zákaziek potrebných k spusteniu prevádzky letnej 
plavárne. V opačnom prípade hrozí nestihnutie termínu 1.7.2016, keďže do tejto doby sa musí 
uskutočniť aj kolaudácia, ktorej trvanie predpokladáme minimálne 1 mesiac. 

 
Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákaziek určenej podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy/zmlúv 
aplikovať postupy verejného obstarávania. 

 
Predpokladaná hodnota všetkých zákaziek spolu  je max: 108 333,33 € bez DPH. 
 

V návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016, je na zákazky spojené s dokončením 
novej letnej plavárne  vyčlenená suma 130 000 € v  Programe 8: Šport a mládež, podprograme 3: 
Športová infraštruktúra, prvok 4: plavárne, vo funkčnej klasifikácii:0810 a ekonomickej klasifikácii: 717.  

 
   
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 -    zákazky   na uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služieb/dodanie tovarov 
potrebných pre  spustenie novej letnej plavárne do prevádzky. 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
schvaľuje 

 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazky na uskutočnenie stavebných 

prác/poskytnutie služieb/dodanie tovarov potrebných pre  spustenie novej letnej plavárne do 
prevádzky s predpokladanou hodnotou všetkých týchto zákaziek spolu  maximálne: 108 333,33 € 
bez DPH, ktoré vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorých bude uzavretie 
zmlúv zodpovedajúcich jednotlivým predmetom zákazky, t.j. Zmlúv o dielo a/alebo Kúpnych zmlúv 
a/alebo Zmlúv o poskytnutí služieb. 


