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    Dôvodová správa 

 

 Mesto Trenčín zabezpečuje prostredníctvom útvaru interných služieb nákup zemného plynu 

pre 3 strednoodberné miesta a 15 maloodberných miest. Zmluva so súčasným dodávateľom končí pre 

strednoodber 31.12.2012 a maloodber 30.11.2012. 

Vzhľadom k tomu, že ročná cena dodávky zemného plynu prekračuje cenovú hranicu zákazky  

s nízkou hodnotou určenou zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, je 

v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie novej zmluvy aplikovať postupy verejného 

obstarávania.  

Navrhujeme uzatvorenie  zmluvy na dobu určitú – 2 roky a verejné obstarávanie realizovať 

formou verejnej súťaže (t. z. nebude obmedzený počet uchádzačov, ktorí sa môžu zúčastniť súťaže). 

Zmluva bude určovať základné podmienky dodávky zemného plynu s tým, že sa dodávka zemného 

plynu bude uskutočňovať podľa potrieb a možností mesta (t. z. aj podľa rozpočtu mesta na 

nasledovné roky). 

Predpokladaná hodnota zákazky je 616.000,- € bez DPH  (za 2 roky)  (t. z. predpokladaná 
hodnota za jeden rok  je 308.000,- €  eur bez DPH) .  

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 

v prípade, ak podľa  predpokladanej hodnoty zákazky pôjde o zákazku podprahovú, podlimitnú alebo 

nadlimitnú.  Vzhľadom na hodnotu zákazky sa jedná o nadlimitnú zákazku a preto je potrebné, aby 

podľa platných a účinných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín, zámer 

vyhlásiť toto verejné obstarávanie schválilo MsZ a to ešte pred tým, ako bude súťaž vyhlásená.  

Stanovisko útvaru ekonomického k rozpočtu obstarávaných tovarov: 

Dodanie zemného plynu pre 3 strednoodberné miesta sa týka rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 

a 2014, rozpočet na tieto roky nie je schválený. Každé odberné miesto má svoj rozpočet schvaľovaný 

v rámci jednotlivých programov a podprogramov, položka 632: Energie, voda a komunikácie.   

Dodanie zemného plynu pre 15 maloodberných miest sa týka obdobia od 1.12.2012, t.j. 1 mesiaca 

roku 2012. V rámci rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 sú finančné prostriedky pre tieto odberné 

miesta schválené nasledovne: 

 Program 7: Vzdelávanie, podprogram 3: Voľnočasové vzdelávanie, Základná umelecká škola 

Trenčín, FK: 09.5.0., EK:  632: Energia, voda a komunikácie: 17 980 € 

 Program 4: Služby občanom, podprogram 6: Cintorínske a pohrebné služby, FK: 08.4.0., EK: 632: 

Energia, voda a komunikácie: 54 305 € 

 Program 3: Interné služby, podprogram 5: Činnosť a prevádzka mestského úradu, FK: 01.1.1.6., 

EK: 632: Energie, voda a komunikácie: 184 000 € 

 Program 9: Kultúra, podprogram 3: Podpora kultúrnych stredísk, FK: 08.2.0.9., KS Hviezda, 630: 

Tovary a služby: 25 000 € 

 Program 7: Vzdelávanie, podprogram 1: Materské školy, FK: 09.1.1.1., MŠ Kubranská, EK: 632: 

Energie, voda a komunikácie: 42 551 € 

 Program 7: Vzdelávanie, podprogram 1: Materské školy, FK: 09.1.1.1., MŠ Stromová, EK: 632: 

Energie, voda a komunikácie: 19 680 € 

 Program 7: Vzdelávanie, podprogram 1: Materské školy, FK: 09.1.1.1., MŠ Švermova, EK: 632: 

Energie, voda a komunikácie: 13 647 € 

 Program 7: Vzdelávanie, podprogram 1: Materské školy, FK: 09.1.1.1., MŠ Pri Parku, EK: 632: 

Energie, voda a komunikácie: 6 920 € 

 Program 3: Interné služby, podprogram 4: Prevádzka a údržba budov, FK: 06.6.0., MHSL m.r.o., 

EK: 632: Energia, voda a komunikácie: 143 985 € 

 Program 9: Kultúra, podprogram 3: Podpora kultúrnych stredísk, FK: 08.2.0.9., MHSL m.r.o., EK: 

632: Energia, voda a komunikácie: 109 440 €  

 

 

 



Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
schvaľuje 
 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov  realizovanú 
postupom verejnej súťaže „Dodávka zemného plynu“  na  dodanie zemného plynu pre  3 
strednoodberné miesta a 15 maloodberných miest s predpokladanou hodnotou zákazky 616.000,- € 
bez DPH,  ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie 
zmluvy na dobu určitú - 2 roky. 
 
 

 
 


