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    Dôvodová správa 
 

Nový zákon o poštových službách zavádza od 1. januára 2012 úplnú liberalizáciu domáceho 
poštového trhu a ruší poštovú výhradu  - teda Slovenská pošta, a.s. stráca monopol a tak listy a 
reklamné adresované zásielky do 50 gramov i úradné zásielky môžu okrem štátnej Slovenskej pošty, 
a.s. doručovať všetky registrované poštové firmy. 
 

Mesto Trenčín vyhlási za účelom výberu poskytovateľa poštových služieb verejnú súťaž, ktorej 
súčasťou bude aj elektronická aukcia. S úspešným uchádzačom  (prípadne viacerými uchádzačmi) 
bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní podpísaná zmluva.  
 
 

(Zmluva bude uzatvorená   na dobu určitú  2 roky s možnosťou vypovedania zmluvy aj bez 
udania dôvodu). 

 
Predpokladaná hodnota zákazky je 110.000,- € bez DPH (132.000,- € s DPH) za 2 roky, teda 

ročne = 55.000  € 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 podlimitnú 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: 
 
Poštové služby sú rozpočtované v rámci rozpočtu na rok 2012 nasledovne: 

 

Poskytnutie poštových služieb  

 

Rozpočet na rok 2012: 

Program: 3 – Interné služby 

Podprogram: 5 – Činnosť a prevádzka mestského úradu 

FK: 01.1.1.6. 

EK: 632: Energia, voda a komunikácie 

Suma v rozpočte: 184 000 € 

 

Program: 5 -  Bezpečnosť 

Podprogram: 1 – Zabezpečovanie verejného poriadku 

FK: 03.1.0. 

EK: 632 Energia, voda a komunikácie 

Suma v rozpočte: 24 000 € 

 

Program: 4 -  Služby občanom 

Podprogram: 2 – Činnosť matriky – financovaná zo štátnej dotácie 

FK: 01.3.3 

EK: 632 Energia, voda a komunikácie 

Suma v rozpočte: 2 000 € 

 

Program: 4 -  Služby občanom 

Podprogram: 3 – Klientské centrum – financované čiastočne zo štátne dotácie (ev.obyv.)  



FK: 01.1.1.6 

EK: 632 Energia, voda a komunikácie 

Suma v rozpočte: 1 000 € 

 

Program: 1 -  Manažment a plánovanie 

Podprogram: 7 – Daňová a rozpočt.agenda mesta a účtovníctvo 

FK: 01.1.1.6 

EK: 632 Energia, voda a komunikácie 

Suma v rozpočte: 50 000 € 

 

Program: 7 -  Vzdelávanie 

Podprogram: 5 – Politika vzdelávanie – Školský úrad – financovaný zo štátnej dotácie 

FK: 09.1.2.1 

EK: 632 Energia, voda a komunikácie 

Suma v rozpočte: 2 000 € 

 

Program: 12 -  Rozvoj mesta a bývanie - financovaný zo štátnej dotácie 

Podprogram: 2 – Bývanie 

Prvok: 3 – Štátny fond rozvoja bývania 

FK: 06.1.0 

EK: 630 Tovary a služby 

Suma v rozpočte: 4 290 € 

 

Rozpočet na ďalšie roky nie je schválený 

 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
 
schvaľuje 
 

 
 zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na poskytnutie  služieb  realizovanú 
postupom verejnej súťaže, ktorej predmetom bude poskytnutie poštových, resp. 
doručovateľských služieb  s predpokladanou hodnotou zákazky 110.000,- € bez DPH, ktorú vyhlási 
Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ  a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy na dobu určitú- 2 
roky. 

 


