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Mestské zastupiteľstvo        V Trenčíne   13.08.2020 
v Trenčíne         
 
  
 
 
 
 
 
 
 

            Návrh  
 

na zmenu uznesenia č. 1037 zo dňa 21.06.2017, ktorým bolo schválené  
predloženie žiadostí mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie 

technického vybavenia jazykových učební a odborných učební rôzneho druhu v základných 
školách v rámci výzvy  IROP-PO2-SC222-2016-13 a návrh na schválenie s tým súvisiacich 

zámerov vyhlásiť verejné obstarávanie 
              

 
 
 
 

 
 
         

Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
Ing. Jaroslav Pagáč                  na samostatnej prílohe  
Prednosta úradu  
   
 
 
 
Spracovala: 
Ing. Ivana Latkóczyová  
kancelária prednostu 
    
 
 
                             
Súlad s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, 
s výhľadom do roku 2040. 
 
Rozpočet: Program 1, Podprogram 3 
Špecifický cieľ: Kvalita života 
Priorita 2.4: Služby mesta 
Opatrenie 2.4.3 Vybavenie základných škôl 
Aktivita 2.4.3.1 : Rekonštrukcia a materiálno-technologické vybavenie vybraných učební 
 
 
 
 
 
 



                          
   Dôvodová správa 

 

 
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil dňa 22.12.2016 v rámci 

Prioritnej osi: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičnej priority: 2.2 – 
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného vzdelávania 
prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry výzvu kód: IROP-PO2-SC222-2016-13 
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu 
v základných školách. 
  

Mesto Trenčín, v pozícii zriaďovateľa základných škôl v meste Trenčín podalo v roku 2017 
spolu 8 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vrátane projektu Modernizácia priestorov ZŠ 
Kubranská pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov.  

 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP – Z-302021J178-222-13 

(Názov projektu: Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov) 
je účinná od 30.5.2020. Z dôvodu dlhého procesu schvaľovania zo strany Riadiaceho orgánu, medzi 
podaním Žiadosti o NFP v júni v roku 2017 a  podpisom  Zmluvy o NFP v roku 2020 ubehli takmer štyri 
roky. Vzhľadom k tomu, že PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) pri spustení verejného obstarávania 
nesmie byť staršia ako 6 mesiacov, bolo potrebné túto aktualizovať. Na základe aktuálneho prieskumu 
trhu pre určenie PHZ došlo k nárastu cien. Z tohto dôvodu je potrebné aktualizovať pôvodný schválený 
zámer na vyhlásenie VO. 

 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
mení  
uznesenie MsZ v Trenčíne č. 1037 zo dňa 21.06.2017 nasledovne:  
 
Z pôvodného:  
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e  
 

 
9)  

Zámer vyhlásiť verejné obstarávania (zákazky na tovary, služby  a stavebné práce, ktoré vyhlási 
Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ) pre projekty:  
 
d) „Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ 

s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace s projektom podľa tohto 
materiálu max. vo výške 105 961,81 bez DPH, t.j. 127 154,17 s DPH  

 
Na nové:  
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
Schvaľuje 
 
9)  

Zámer vyhlásiť verejné obstarávania (zákazky na tovary, služby  a stavebné práce, ktoré vyhlási 
Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ) pre projekty:  
 

d) „Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ 
s predpokladanou hodnotou pre všetky tovary, služby, práce súvisiace s projektom podľa tohto 
materiálu max. vo výške 122 628,48 bez DPH, t.j. 147 154,17 s DPH  


