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    Dôvodová správa 
 

 
Zámer vyhlásiť toto verejné obstarávanie nadväzuje na schválenie návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín, na základe ktorého sa stane 
prevádzkovateľom „mestských“ parkovísk Mesto Trenčín. Na základe tejto zákazky bude uzavretá 
zmluva, vďaka ktorej bude umožnené platenie parkovného prostredníctvom SMS správ. Obdobnú 
zákazku vyhlásila v apríli 2016 spoločnosť Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s., avšak z dôvodu 
zmeny skutočnosti, že prevádzku „mestských“ parkovísk bude zabezpečovať Mesto Trenčín a nie  
spoločnosť Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. bola táto zákazka zrušená.  

 
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich v zabezpečení možnosti platby za 

dočasné parkovanie motorových vozidiel v Zóne s plateným státím na území mesta Trenčín 
prostredníctvom mobilného telefónu bez registrácie, a to systémom SMS s využitím všetkých 
mobilných operátorov na Slovensku a zabezpečenie systému na overenie platnosti úhrady za 
parkovanie, vrátane odborného zaškolenia. Vyžaduje sa aj integrácia systému platieb cez SMS so 
systémom MP Manager a Univerzálnym platobným portálom.  V prípade, že počas plnenia zmluvy 
s úspešným uchádzačom na trhu začne pôsobiť mobilný operátor, ktorý začne poskytovať služby 
možnosti úhrady cez SMS, bude úspešný uchádzač povinný (bezodplatne, resp. pri zachovaní 
zmluvnej výšky odmeny) zabezpečiť rozšírenie možnosti platby za dočasné parkovanie motorových 
vozidiel v Zóne s plateným státím na území mesta Trenčín prostredníctvom mobilného telefónu bez 
registrácie, a to systémom SMS aj s využitím tohto mobilného operátora. 

 
Predpokladaná hodnota zákazky je  max. 402.000,- € bez DPH. Predpokladaná hodnota 

bola určená v zmysle § 6 ods. 9 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ako 48-násobok predpokladanej mesačnej platby). Táto hodnota je 
teda určená ako maximálny predpoklad a vychádza zo skutočnosti, že môže byť počas trvania zmluvy 
spoplatnenie zavedené vo všetkých pásmach (t.z. touto zmluvou bude vytvorený predpoklad pre 
možnosť vyberania parkovného prostredníctvom SMS platieb na celom území mesta, ktoré bude 
spoplatnené. Inak povedané, ak sa rozšíri spoplatnenie o ďalšie pásma, bude vytvorený predpoklad 
pre zavedenie vyberania parkovného prostredníctvom SMS platieb bez nutnosti robiť nové verejné 
obstarávanie). Okrem iného je potrebné uviesť, že odmena poskytovateľovi tejto služby bude vždy 
platená vždy len vo výške príslušného % zo sumy parkovného skutočne zaplateného prostredníctvom 
SMS (predpoklad na úrovni cca 25%) a nie pevnou sumou a taktiež mesto nebude povinné tento limit 
vyčerpať.  

 
Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky je v zmysle platnej legislatívy potrebné na 

uzavretie zmluvy aplikovať postupy verejného obstarávania. 
 
Podmienkou pre schválenie tohto zámeru je schválenie pozmeňovacieho návrhu k návrhu na 

zmenu rozpočtu mesta Trenčín na rok 2016, ktorý bude predložený na zasadnutie MsZ a na základe 
ktorého bude v Programovom rozpočte Mesta Trenčín na rok 2016 na Prevádzku parkovísk – SMS 
parking v Programe 6, podprograme 2, vo funkčnej klasifikácii 0451 a ekonomickej klasifikácii 632  
vyčlenená suma vo výške 20.000 € (t.z. alikvótna časť na financovanie služieb SMS parkingu za 
mesiace november a december 2016). 
  

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 predkladám návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné 
obstarávanie - nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb  „Zavedenie a prevádzkovanie platobného 
systému na úhradu parkovného prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu“. 

 
 
 



 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
schvaľuje 
 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie  - nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb  „Zavedenie a 
prevádzkovanie platobného systému na úhradu parkovného prostredníctvom SMS správ mobilného 
telefónu“ s predpokladanou hodnotou zákazky max. 402.000,- € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto 
Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy na dobu neurčitú.  

 


