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    Dôvodová správa 
 
Dôvodom rekonštrukcie chladiaceho zariadenia a výmeny mantinelov vrátane príslušenstva 
v priestoroch  Zimného štadióna P. Demitru  v Trenčíne je, že technológia je zastaraná, energeticky 
náročná, pričom výmenou technológie dôjde k finančným úsporám v energetickej časti ako aj 
v mzdovej časti. Mantinely sú tiež zastarané, poškodené a nespĺňajú normy IIHF. Výmenou novej 
technológie chladenia dôjde k výraznému zníženiu množstva NH3, ktoré sa v súčasnosti využíva pri 
prevádzke zimného štadióna, a to na minimálne množstvo, vďaka čomu nebude z hľadiska civilnej 
ochrany zimný štadión najväčším ohrozovateľom obyvateľov mesta Trenčín čpavkom. Tým sa 
výrazne zníži aj okruh zásahu obyvateľstva pri prípadnom úniku NH3 z dnešných cca 660m na cca 
100m.    
 

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 zmlúv aplikovať 
postupy verejného obstarávania. 

 
 
Predpokladaná hodnota tejto zákazky je max.  1 000 000 € bez DPH. 
 

Kúpa vyššie uvedených tovarov a ich umiestnenie sa bude realizovať v prípade, ak  Úrad vlády SR, 
prípadne príslušný ústredný orgán štátnej správy (ministerstvo) ako poskytovateľ   uzavrie s MHSL, 
m.r.o. Trenčín ako prijímateľom zmluvu o bezodplatnom poskytnutí finančných prostriedkov na 
realizáciu  celého predmetu tejto zákazky. 
 
Preto zmluvy, ktoré budú výsledkom tohto verejného obstarávania budú obsahovať odkladaciu 
podmienku účinnosti  - t.z., že  každá z týchto zmlúv nadobudne účinnosť    v deň nasledujúci po dni, 
v ktorom nadobudne účinnosť zmluva o bezodplatnom poskytnutí  finančných prostriedkov  vo výške 
pokrývajúcej financovanie celého predmetu zákazky ( napr. dotácie alebo nenávratného finančného 
príspevku) medzi prijímateľom finančných prostriedkov, ktorým je MHSL, m.r.o  Trenčín a príslušným 
poskytovateľom finančných prostriedkov, ktorým bude Úrad vlády SR alebo príslušný orgán štátnej 
správy ( ministerstvo), v ktorého rozpočtovej kapitole sa budú nachádzať finančné prostriedky určené 
na financovanie celého  predmetu zákazky vyššie uvedeného verejného obstarávania, a to s tým, že v 
prípade, ak v lehote do 1 roka odo dňa uzavretia zmlúv, ktoré budú výsledkom  vyššie uvedeného 
verejného obstarávania nebude uzavretá zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na predmet 
zákazky medzi príslušným poskytovateľom finančného príspevku a príjemcom finančného príspevku 
(MHSL, m.r.o.,Trenčín), zmluvy, ktoré budú výsledkom vyššie uvedeného verejného obstarávania 
zanikajú. 

 
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. 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
Schvaľuje 
 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Rekonštrukcia 
chladiaceho zariadenia;výmena mantinelov vrátane príslušenstva - Zimný štadión P. Demitru 
Trenčín “, ktorej predmetom bude rekonštrukcia chladiaceho zariadenia a výmena mantinelov 



vrátane príslušenstva v priestoroch  Zimného štadióna P. Demitru  v Trenčíne ( s tým, že 
zákazka bude rozdelená na dve časti – 1. časť - rekonštrukcia chladiaceho zariadenia, 2. časť - 
 výmena mantinelov vrátane príslušenstva)  s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 1 000 
000,- € bez DPH,  ktorú vyhlási Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Trenčín ako verejný 
obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie dvoch   zmlúv s tým, že zmluvy, ktoré budú výsledkom 
tohto verejného obstarávania budú obsahovať odkladaciu podmienku účinnosti  - t.z., že  každá 
z týchto zmlúv nadobudne účinnosť    v deň nasledujúci po dni, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva 
o bezodplatnom poskytnutí  finančných prostriedkov  vo výške pokrývajúcej financovanie celého 
predmetu zákazky ( napr. dotácie alebo nenávratného finančného príspevku) medzi prijímateľom 
finančných prostriedkov, ktorým je MHSL, m.r.o  Trenčín a príslušným poskytovateľom finančných 
prostriedkov, ktorým bude Úrad vlády SR alebo príslušný orgán štátnej správy ( ministerstvo), 
v ktorého rozpočtovej kapitole sa budú nachádzať finančné prostriedky určené na financovanie celého  
predmetu zákazky vyššie uvedeného verejného obstarávania, a to s tým, že v prípade, ak v lehote do 
1 roka odo dňa uzavretia zmlúv, ktoré budú výsledkom  vyššie uvedeného verejného obstarávania 
nebude uzavretá zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na predmet zákazky medzi príslušným 
poskytovateľom finančného príspevku a príjemcom finančného príspevku (MHSL, m.r.o.,Trenčín), 
zmluvy, ktoré budú výsledkom vyššie uvedeného verejného obstarávania zanikajú. 
 
 
 

 


