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            Návrh  

 
 na zmenu uznesenia č. 1612 zo dňa 26.09.2018, ktorým bol schválený zámer 
vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku ( zákazky) na uskutočnenie 
stavebných prác, týkajúcich sa stavebnej údržby komunikácií 

              
 

 

 

 

 

 

         
Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
Ing. Roman Jaroš      na samostatnej prílohe  
poverený vedením Mestského hospodárstva 
a správy lesov, m.r.o    

 

 

 

 

 

 

 
Spracoval: 
Ing. Roman Jaroš      
poverený vedením Mestského hospodárstva 
a správy lesov, m.r.o  
                     

 
Vypracované v Trenčíne dňa 16.04.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   Dôvodová správa 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 26.09.2018 uznesením č.1612 zámer Mestského 
hospodárstva a správy lesov, m. r. o. vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku (zákazky) na 
uskutočnenie stavebných prác, týkajúcich sa stavebnej údržby komunikácií, v rámci ktorej (ktorých) sa 
uskutoční oprava miestnych komunikácií a ich súčastí v mesta Trenčín v rokoch 2019-2022.  
Výsledkom malo byť uzatvorenie Rámcovej dohody (dohôd) s max. predpokladanou hodnotou 
zákazky 1.666 666,67 Eur bez DPH (2.000 000,- Eur s DPH). 
 
 

V pôvodných materiáloch a dôvodovej správe k návrhu pôvodného zámeru vyhlásiť zákazku sa 
hovorilo o stavebnej údržbe pre roky 2019 až 2022. 

 
Vzhľadom k tomu, že  k  01.01.2019 došlo  k zmene zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä zvýšením limitov a nemožnosťou 
obstarať stavebné práce cez EKS sme sa rozhodli v roku 2019 pripraviť veľkú zákazku cez vestník, 
ktorej plnenie bude prebiehať v rokoch 2020 až 2022.  

Pre rok 2019 bude stavebná údržba realizovaná len  ako zákazka s nízkou hodnotou  do limitu 
180.000,- Eur bez DPH. 

 
Na základe uvedeného predkladáme návrh na zmenu uznesenia č. 1612 , tak aby mohlo MHSL, 

m. r. o. vyhlásiť verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác, týkajúcich sa stavebnej 
údržby komunikácií, v rámci ktorej  sa uskutoční oprava miestnych komunikácií a ich súčastí v mesta 
Trenčín v rokoch 2020-2022 tak, ako je uvedené v tomto návrhu. To zn., že nemení sa limit, ktorý je 
určený na čerpanie stavebnej údržby, iba sa skracuje obdobie z pôvodných 4 rokov na 3 roky a v roku 
2019  sa bude stavebná údržba realizovať len  ako zákazka s nízkou hodnotou  do limitu 180.000,- 
Eur bez DPH. 

 
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
m e n í 
uznesenie MsZ v Trenčíne č. 1612 zo dňa 26.09.2018. nasledovne: 
 
Z pôvodného: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne s c h v a ľ u j e  
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku (zákazky) na uskutočnenie stavebných 
prác, týkajúcich sa stavebnej údržby komunikácií, ktorú (ktoré) vyhlási Mestské hospodárstvo a správa 
lesov, m.r.o., výsledkom ktorej (ktorých) bude uzatvorenie Rámcovej dohody (dohôd) s max. hodnotou 
1.666.666,67 € bez DPH (2.000.000,- € s DPH). 
 
 Na nové: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne s c h v a ľ u j e  
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác, týkajúcich sa stavebnej údržby 
komunikácií, ktorú vyhlási Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., výsledkom ktorej bude 
uzatvorenie Rámcovej dohody s max. hodnotou 1.666.666,67 € bez DPH (2.000.000,- € s DPH) na 3 
roky (v rokoch 2020-2022). 
 


