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O d ô v o d n e n i e : 
 
Pani Miroslava Gombárová, trvale bytom Slivková 6, Trenčín, požiadala o poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu na elektrický invalidný vozík. Následne bola pani Gombárovej schválená dotácia vo 
výške 2000 EUR  z finančných prostriedkov rezervy predsedu vlády SR na kúpu elektrického 
invalidného vozíka. Úrad vlády SR kontaktoval mesto Trenčín a uviedol, že  nie je možné poskytnúť 
dotáciu priamo fyzickej osobe, ale len prostredníctvom právnickej osoby. Na základe uvedeného   bola 
uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vlády 
SR  č.: CEZ: UVSR - 807 /2014 medzi Mestom Trenčín a Úradom vlády, ktorá nadobudla účinnosť 
dňa 15.5.2014 a ktorou boli Mestu Trenčín  poskytnuté finančné prostriedky s účelovým určením na 
kúpu elektrického invalidného vozíka a jeho následný prevod do vlastníctva pani Miroslave 
Gombárovej. 
 
Po uzavretí tejto Zmluvy pani Gombárová uviedla, že si medzičasom elektrický invalidný vozík 
zaobstarala a že by potrebovala mechanický invalidný vozík. Na základe uvedeného bol uzatvorený  
Dodatok č. 1 k vyššie uvedenej Zmluve o poskytnutí dotácie, ktorým bolo zmenené účelové určenie 
dotácie z kúpy elektrického invalidného vozíka na kúpu mechanického invalidného vozíka. Mesto 
Trenčín je v zmysle vyššie uvedenej  Zmluvy o poskytnutí dotácie a jej Dodatku č.1 prijímateľom 
dotácie  a musí dodržať všetky zmluvné a zákonné povinnosti, ktoré mu z tohto postavenia vyplývajú 
(napr. dodržať účelové určenie dotácie, postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pri 
kupovaní prístroja, vykonať zúčtovanie dotácie, vrátiť nepoužité finančné prostriedky  a pod.). 
 
V súlade s účelovým určením dotácie je teda mesto Trenčín povinné za účelom dodržania Zmluvy 
o poskytnutí dotácie v znení Dodatku č.1  obstarať mechanický invalidný vozík pre pani Gombárovú 
a následne jej ho previesť do vlastníctva.  
 
Mesto Trenčín zrealizovalo dňa 11.7.2014 elektronickú aukciu, ktorej predmetom bolo dodanie 
mechanického invalidného vozíka. Víťazom sa stala spoločnosť OTTO BOCK Slovakia s.r.o. so 
sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava.  S touto  spoločnosťou bola uzatvorená dňa 28.7.2014 
kúpna zmluva (účinná dňa 30.07.2014), ktorej predmetom je kúpa mechanického invalidného vozíka 
za kúpnu cenu, ktorá vzišla z elektronickej aukcie – 1975,- EUR. Predpoklad dodania mechanického 
invalidného vozíka je podľa informácií od tejto spoločnosti najneskôr do 28.8.2014. 
 
Po dodaní mechanického invalidného vozíka Mestu Trenčín bude potrebné previesť tento prístroj do 
vlastníctva pani Miroslave Gombárovej na základe darovacej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom 
Trenčín a pani Miroslavou Gombárovou.  
 
 
Podľa čl.3 ods.5 písm. a) podpísmeno aa) bod 17 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Trenčín platí, že mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje poskytovanie daru – hnuteľného 
majetku, ktorého zostatková cena je vyššia ako 1000,- € a predmetný majetok je pre účely Mesta 
Trenčín nepotrebný a prebytočný. 

 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 
schvaľuje 
 
poskytnutie daru – mechanického invalidného vozíka  v hodnote 1975,- EUR pani Miroslave 
Gombárovej, trvale bytom Slivková 6, Trenčín, zakúpeného z dotácie, ktorá bola Mestu Trenčín 
poskytnutá na základe  Zmluvy o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy 
predsedu vlády SR č.: CEZ: UVSR - 807 /2014 v znení Dodatku č.1 medzi Mestom Trenčín a Úradom 
vlády SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.5.2014. 
 

 
 

 


