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Dôvodová správa 
 

Mesto Trenčín plánuje použiť priame rokovacie konanie v zmysle § 81 zákona č. 343/2015 
Z.z. zákon o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na 
poskytnutie  služieb„ Doručovanie  vybraných elektronických  úradných dokumentov“. Podľa § 81 
písm. b) zákona o verejnom obstarávaní priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť 
len vtedy, ak je splnené  jedna zo zákonných podmienok, v tomto prípade  splnená podmienka ak ide 
o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a 
chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania. 
 

  Predmetom tejto zákazky v priamom rokovacom konaní bude   zabezpečenie 
doručovania vybraných elektronických úradných dokumentov verejného obstarávateľa  do 
elektronických schránok adresátov a v prípade, ak elektronická schránka niektorého adresáta nie je 
aktivovaná, zabezpečiť vyhotovenie listinnej podoby elektronického úradného dokumentu vo forme 
listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a zabezpečenia jeho doručenia adresátovi v 
listinnej podobe. Správcom modulu elektronického doručovania je Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 

 
Poskytnutie služby  bude   zabezpečené v súlade s § 31a zákona č. 305/2013 Z. z., v súlade s 

Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2018 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu 
elektronického úradného dokumentu a v súlade s uzatvorenou zmluvou medzi NASES a Slovenskou 
poštou, a. s. 

 
Ide o  nasledujúce služby: 
 
a) odoslanie elektronického úradného dokumentu do aktivovanej elektronickej schránky, 
b) vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu v prípade, ak 

elektronická schránka nie je aktivovaná 
c) vytvorenie poštových zásielok univerzálnej služby, 
d) distribúciu vytvorených poštových zásielok univerzálnej služby, 
e) odoslanie informácie o výsledku doručenia, potvrdzujúcu moment doručenia alebo 

dôvody nedoručenia,  
f) zničenie nedoručiteľných poštových zásielok univerzálnej služby, 
g) podpora prevádzky pre služby uvedené v písm. a) až f) tohto bodu Zmluvy  
 
(služby uvedené v písm. a) až g) ďalej spolu aj ako „Služby CUD“) 
 
Predpokladané množstvo  poskytnutej služby - zásielok za obdobie trvania Rámcovej dohody 

je  110 963  ks zásielok. 
 

Mesto Trenčín bude   oprávnené určiť, ktoré (množstvo a druh) elektronické úradné dokumenty bude 
doručovať prostredníctvom  poskytovaných služieb. 
 

Z objektívneho hľadiska existuje len jeden hospodársky subjekt, ktorý môže takúto zákazku 
realizovať, pričom výlučnú/exkluzívnu dostupnosť predmetu plnenia z jedného zdroja si nevytvoril 
samotný verejný obstarávateľ – mesto Trenčín , verejný obstarávateľ nestanovil diskriminačné 
požiadavky na predmet zákazky. Mesto Trenčín plánuje osloviť spoločnosť Národná agentúra pre 
sieťové a elektronické služby (ďalej len ako „NASES“), ktorá ako  jediná   je v zmysle § 10 ods. 9 
zákona č. 305/2013 Z. z. Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o e-Governmente“) a jeho Zriaďovacej 
listiny zo dňa 18. decembra 2018 v znení jej dodatkov poverená  prevádzkovať modul 
elektronického doručovania Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.   

 
NASES  vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej 

republiky (ďalej ako „ÚV SR“) za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti 
vyplývajúcich zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správy a prevádzkovania elektronických 
komunikačných sietí a služieb, pre Úrad vlády Slovenskej republiky (ktoré ÚV SR vyplývajú z § 24 
ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako 



aj §5 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a aj pre ostatné orgány štátnej správy, 
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z informačných systémov, databáz 
a registrov verejnej správy. Od 1. januára 2019 bola NASES delimitovaná pod Úrad podpredsedu 
vlády pre investície a informatizáciu (dnešné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR). 
 

 V zmysle § 31 a ods. 12 zákona č. 305/2013 Z. z.  zákona o e-Governmente orgán verejnej 
moci, ktorý nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, môže postupovať podľa odseku 1, ak sa tak 
dohodne so správcom modulu elektronického doručovania; ak podľa odseku 1 nepostupuje, 
zabezpečí vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a jeho doručenie 
adresátovi vlastnými prostriedkami, pričom ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú  primerane.  

 
 Z vyššie uvedeného vyplýva, že jediný hospodársky subjekt , ktorý môže predmetnú službu poskytnúť 
a teda realizovať zákazku je NASES. Z tohto dôvodu  Mesto Trenčín plánuje použiť priame rokovacie 
konanie v tejto zákazke na poskytnutie služby podľa § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a 
vyzvať na priame rokovacie konanie k vyššie uvedenej zákazke spoločnosť NASES. 
 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy 
aplikovať postupy verejného obstarávania. 

 
 
Navrhujeme uzatvorenie Rámcovej dohody na poskytnutie služby na dobu určitú a od 

účinnosti zmluvy  do 31.12.2022.  
 
  Predpokladaná hodnota zákazky je max. 348 424,10 € bez DPH.  
 
V zmysle čl. 3 ods.5 písm.a) podpísmena aa) odsek 18 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Trenčín, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie ak 
ide o podlimitnú zákazku alebo nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, poskytnutie služby, 
uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru, ktorými sú potraviny a na poskytnutie služby podľa 
prílohy č.1 k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, v závislosti od jej predpokladanej hodnoty podľa aktuálne 
platných finančných limitov stanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a /alebo vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa 
ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný 
limit pri súťaži návrhov. 
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 predkladáme návrh na schválenie zámeru vyhlásiť 

verejné obstarávanie - zákazku na  poskytnutie  služieb„ Doručovanie  vybraných 
elektronických  úradných dokumentov“. 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
schvaľuje 

 
zámer použiť priame rokovacie konanie -  zákazku  na  poskytnutie služby poskytnutie  

služieb„ Doručovanie  vybraných elektronických  úradných dokumentov“  s predpokladanou hodnotou 
zákazky max.  do 348 424,10  € bez DPH,  ktorú vyhlási Mesto Trenčín   a výsledkom ktorej bude 
uzavretie  Rámcovej dohody na poskytnutie služby. 

 
 


