
 
MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV, m.r.o., TRENČÍN 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo                                                                                   V Trenčíne,03.07.2019 
v Trenčíne                                                                                            
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Návrh  
 

na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku   na  
dodanie služieb „Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene“  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                               

Predkladá:                                                                              Návrh na uznesenie:     
Ing. Roman Jaroš                                                                    na samostatnej prílohe  
riaditeľ MHSL, m.r.o.,  TN                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval: 
Peter Kadák 
samostatný technický pracovník verejnej zelene             
                             
 
 
 
Vypracované v Trenčíne dňa 19.06.2019 

 
 
 
 



 
 
Dôvodová správa  
 
 V období od roku 2016 do teraz  mesto Trenčín zabezpečuje kosenie verejnej zelene pomocou 
zmluvných partnerov. Uzavreté Rámcové dohody  končia platnosť v apríli 2020  so súčasnými 
dodávateľmi poskytovaných služieb, pričom boli uzavreté 4 Rámcové dohody jednotlivo podľa 
územného členenia  s tým, že sa územie delilo na 4 časti.  
 
Pre obdobie od mája 2020 -2023 navrhujeme pokračovať v spôsobe kosenia verejnej zelene 
prostredníctvom externého dodávateľa (a to aj z dôvodu nedostatočného technického vybavenia 
MHSL, m.r.o., TN). 
V súčasnosti mestu pribudlo územie,  na ktorom musí zabezpečiť kosenie, o pozemky po ŽSR- ruderál 
a územie hrádze  ĽB + PB. 
 Z vyššie uvedeného dôvodu  plánujeme zákazku vyhlásiť tak, že bude rozdelená na 6 samostatných  
častí a to v súlade s územným členením mesta na výbory mestských časti – inak povedané, mesto sa 
rozdelí na šesť častí: SEVER, STRED, ZÁPAD a JUH+ ruderál, pozemky po ŽSR-ruderál a hrádza ĽB+PB, 
kosenie ktorých sa bude súťažiť samostatne, avšak v rámci jednej súťaže. Uchádzači teda budú môcť 
predložiť ponuku na jednu alebo viac častí, prípadne aj na všetky časti zákazky a to podľa vlastného 
uváženia.  
 
Predpokladaná hodnota zákazky vychádza z predpokladu maximálne 6 kosení za rok a je určená na 
obdobie štyroch rokov.  
 
MHSL, m.r.o., TN bude naďalej zabezpečovať kosenie centrálnej mestskej časti (historické jadro). 
Taktiež bude kosiť materské školy a základné školy, ktoré si túto činnosť nedokážu zabezpečiť 
svojpomocne.  
 
Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona 345/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy aplikovať 
postupy verejného obstarávania.  
 
Na základe výsledku verejného obstarávania bude uzatvorených  6 Rámcových dohôd o poskytnutí 
služieb.  
 
Predpokladaná hodnota tejto zákazky je max 2 464 771,20 € bez DPH.  
 
Pre ilustráciu uvádzame približný finančný objem kosenia pre jednotlivé časti zákazky:  
MČ SEVER max : 573 912 € bez DPH  
MČ STRED max: 468 720 € bez DPH  
MČ ZÁPAD max: 253 368 € bez DPH  
MČ JUH+ruderál max: 845 059,20 € bez DPH  
Pozemky po ŽSR - ruderál max: 135 320 €  bez DPH 
Hrádza ĽB + PB max: 188 392 €  bez DPH 
 
V zmysle čl. 3 ods.5 písm. a) podpísmena aa) bod 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: 
a) 70.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín podľa písmena d) tohto 
odseku, 



b) 70.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 k 
zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších prepisov, 
c) 180.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 
d) 221.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,  
e) 260.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
 
pričom zámer vyhlásiť verejné obstarávanie musí byť prerokovaný mestským zastupiteľstvom v štádiu 
pred oficiálnym oznámením vyhlásenia verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní,“ 
 
 
Zákazku plánujeme vyhlásiť v tomto roku s tým, že zákazka sa  bude  realizovať od 2020 do roku 
2023, t.zn.  v dĺžke trvania  4 roky. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladáme návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné 
obstarávanie na nadlimitnú  zákazku  na poskytnutie služieb: „Strojné a ručné kosenie plôch 
verejnej zelene“. 
 
Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
schvaľuje  
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb: „Strojné a ručné 

kosenie plôch verejnej zelene“, ktorej predmetom bude kosenie trávnatých plôch verejnej zelene, 
brehov hrádze spolu s odvozom a zneškodnením BIO odpadu, s predpokladanou hodnotou zákazky 
spolu maximálne: 2 464 771,20 € bez DPH, ktorú vyhlási MHSL m.r.o. Trenčín ako verejný 
obstarávateľ ,a výsledkom ktorej bude uzavretie 6 Rámcových dohôd o poskytnutí služieb na 4 roky 
(v rokoch 2020-2023). 


