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    Dôvodová správa 

 

             Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác 

„ KS Hviezda s posunom výťahu“. Obsahom investičnej akcie je kompletná rekonštrukcia 

exteriéru aj interiéru KS Hviezda. Zložená je z troch SO: SO 101 KS Hviezda s posunom 

výťahu, SO 102 Preložka vonkajších rozvodov NN, SO 103 Kanalizačná prípojka.  

 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie 

zmluvy aplikovať postupy verejného obstarávania. 

 

Predpokladaná hodnota tejto zákazky je max: 2 872 805,50 € bez DPH. 

 

Projekt Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda bude realizovaný až po schválení 

Žiadosti o NFP (Nenávratný finančný príspevok). Žiadosť o NFP bola podaná na Ministerstvo 

kultúry SR v decembri 2019 v rámci výzvy kód: IROP-PO3-SC31-2019-49. V súčasnosti 

prebiehajú administratívne procesy hodnotenia žiadosti, Rozhodnutie o schválení očakávame 

v prvom štvrťroku 2020. Následne bude podpísaná a účinná zmluva o NFP. 

 

V zmysle čl. 3 ods.5 písm. a) podpísmena a) 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. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladám návrh na schválenie zámeru vyhlásiť 

verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku   na uskutočnenie stavebných prác „KS 

Hviezda s posunom výťahu“. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  

 

schvaľuje 
 

- zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku   na uskutočnenie 

stavebných prác „KS Hviezda s posunom výťahu“ s predpokladanou hodnotou zákazky 

maximálne: 2 872 805,50 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a 

výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo, pričom  zmluva o dielo nadobudne  platnosť 

dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  v súlade s § 47a ods. 2 zákona č.40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v platnom znení až deň nasledujúci po kumulatívnom splnení nasledujúcich 
podmienok: 



1.  uzatvorenie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a Mestom Trenčín ako príjemcom 
nenávratného finančného príspevku, a to na základe žiadosti Mesta Trenčín  o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku na financovanie diela, ktorým bude Mestu Trenčín 
schválené poskytnutie nenávratného finančného príspevku; 

2.  doručenie kladného výsledku kontroly verejného obstarávania, ktorého výsledkom bude zmluva 
o dielo, a to od príslušného oprávneného orgánu. Schválenie procesu verejného obstarávania v 
rámci kontroly oprávneným orgánom je teda odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa rozumie kladným výsledkom kontroly (schválením 
verejného obstarávania) oprávneným orgánom, kladný výsledok z „Následnej ex-post kontroly“ 
po podpise zmluvy, ktorý bude doručený mestu Trenčín ( postačuje iba mailom) od 
oprávneného orgánu. To zn., že deň nasledujúci po dni doručenia mailom  „správy z následnej 
ex- post kontroly“ po podpise zmluvy je dňom účinnosti  tejto Zmluvy. 

 


