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Dôvodová správa  
 
 

Na základe výsledku vykonania kontroly zákazky s názvom: Obstaranie dopravcu na 
zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín Úradom pre 
verejné obstarávanie, na ktorý sa obrátil jeden zo záujemcov, neboli zistené vážne pochybenia mesta 
vo vyhlásenej zákazke. Úrad sa len nestotožnil s navrhovaným jednostranným právom mesta predĺžiť 
10 ročnú zmluvu na 13 ročnú zmluvu bez udania akéhokoľvek dôvodu. Preto nariadil mestu, aby dĺžku 
trvania zmluvy upravil v súlade s Nariadením 1370/2007 upravujúcim podmienky predĺženia zmlúv vo 
verejnom záujme, akým je aj navrhovaná zmluva o poskytovaní mestskej hromadnej dopravy v meste 
Trenčín.  

 
Vzhľadom k tomu, že nie je v tomto momente možné popísať podmienky predĺženia zmluvy 

nad rámec 10 rokov podľa Nariadenia 1370/2007, a to najmä vo vzťahu k detailnými podmienkam 
popísania aktív dopravcu významných z hľadiska celkových aktív potrebných na výkon poskytovania 
MHD, navrhujeme  vypustenie opcie (možnosti predĺženia zmluvy) ako takej. V takomto prípade  bude 
platnosť zmluvy stanovená na 10 rokov odo dňa začatia poskytovania služieb bez zmluvnej možnosti 
predĺženia zmluvy.  

 
Mestské zastupiteľstvo však v uznesení č. 622 z 01.07.2020 schválilo zámer vyhlásiť verejné 

obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytovanie služieb: „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie 
služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín“ s predpokladanou hodnotou 
zákazky max. 35 000 000,00 EUR bez DPH, výsledkom ktorej bude uzatvorenie zmluvy na dobu určitú 
10 rokov, s opciou na 3 roky. Následne bolo uznesením č. 686 z  23.09.2020 bola zvýšená PHZ na 
sumu: 53 700 000,00 EUR bez DPH. Preto bude potrebné zmeniť uznesenie a vypustiť opciu a 
zároveň znížiť predpokladanú hodnotu zákazky o hodnotu opcie.  

 
Hodnota opcie je  12 394 000,00 EUR. 
 
Predpokladaná hodnota tejto zákazky  po odpočítaní hodnoty opcie je   max. 41 306 

000,00 EUR bez DPH. 
 

Na základe vyššie uvedených skutočností  predkladáme návrh na schválenie zmeny uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 622 z 1.7.2020 v časti písm. B) týkajúceho sa schválenia 
Zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytovanie služieb: „Obstaranie 
dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín“ v 
znení uznesenia  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.  686, zo dňa 23.09.2020  s vypustením 
jednostranného práva na predĺženie zmluvy o 3 roky (celkové trvanie zmluvy bude len 10 rokov, nie 
10+3)  a tým zníženej predpokladanej hodnoty zákazky . 
 
 
Návrh uznesenia: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
schvaľuje zmenu uznesenia č. č. 622 z 1.7.2020 v časti písm. B) týkajúceho sa schválenia 
Zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytovanie služieb: „Obstaranie 
dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín“ v 
znení uznesenia  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.  686, zo dňa 23.09.2020  v to tak, že  suma : 
„53 7000 000,00 EUR bez DPH“  sa nahrádza sumou „41 306 000,00 EUR bez DPH“,  a text 
„výsledkom ktorej bude uzatvorenie zmluvy na dobu určitú 10 rokov , s opciou na 3 roky“ sa 
nahrádza textom „ výsledkom ktorej bude uzatvorenie zmluvy na dobu určitú 10 rokov  bez 
opcie.“ 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha:  
Text uznesenia pred zmenou 
 
Uznesenie č. 622 z 1. 7. 2020  
 
k Návrhu schválenie Plánu dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou v zmysle zákona NR 
SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave pre Mesto Trenčín a návrh na schválenie zámeru vyhlásiť 
verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytovanie služieb: „Obstaranie dopravcu na 
zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín“. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
A) s ch v a ľ u j e 
Plán dopravnej obslužnosti hromadnou dopravou v zmysle zákona NRSR č. 56/2012 Z.z. o cestnej 
doprave pre Mesto Trenčín v znení podľa prílohy č. 1 tohto materiálu, 
B) s ch v a ľ u j e 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytovanie služieb: „Obstaranie 
dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín“ 
s predpokladanou hodnotou zákazky max. 35 000 000,00 EUR bez DPH, výsledkom ktorej bude 
uzatvorenie zmluvy na dobu určitú 10 rokov, s opciou na 3 roky. 
 
Uznesenie č. 686 z 23.09.2020 
K návrhu  na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 622 z 01.07.2020 v časti písm. 
B), ktorým  bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytovanie 
služieb: „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre 
mesto Trenčín“. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
A) s ch v a ľ u j e 
Zmenu Uznesenie č. 622 u 1.7 v časti písm. B, a to tak, že suma „ 35 000 000,00 EUR bez DPH“ sa 
nahrádza sumou : „ 53 700 000,00 EUR bez DPH“. 


