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Dôvodová správa 

Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť nadlimitnú zákazku na  poskytnutie služby „Zabezpečenie 

stravovania formou dovozu pripravenej stravy v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov 

z Ukrajiny“, a to v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o 

civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti s hromadným prílevom 

cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny na 

základe Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 142/2022 zo dňa 26.02.2022.  

 

Podľa Príkazu prednostu okresného úradu č. 1/2022 na vykonanie záchranných prác počas 
vyhlásenej mimoriadnej situácie je mesto Trenčín povinné zabezpečiť zriadenie núdzového 
ubytovania pre min. 50 osôb a s tým súvisiacich služieb v zmysle usmernení Okresného úradu Trenčín. 
Následne podľa ďalších usmernení a pokynov zo strany štátnych orgánov, musí mesto pre osoby, 
ktorým bude poskytnuté núdzové ubytovanie, zabezpečiť aj stravu a to vrátane minimálne jedného 
teplého jedla denne.  
 
Na základe vyššie uvedeného, plánujeme vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na 
zabezpečenie stravovania formou dovozu pripravenej stravy pre cudzincov, ktorí opustili územie 
Ukrajiny v dôsledku vojnového konfliktu. Predpokladá sa, že Mesto Trenčín poskytne stravu pre 100 
osôb, vrátane jedného teplého jedla denne. Odhadovaná doba pobytu jednej osoby v núdzovom 
ubytovaní zriadenom mestom Trenčín je 10 dní. Následne by malo byť týmto osobám poskytnuté 
dlhodobejšie ubytovanie zabezpečené štátom.  Podrobné informácie upravuje „Postup pre poslednú 
míľu“, ktorý vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy a výstavby 
Slovenskej Republiky. 
 
Mesto Trenčín má v zmysle usmernenia sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky právo na náhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením núdzového ubytovania, 
zásobovania a stravovania pre cudzincov z Ukrajiny. Pre opatrenie – núdzové ubytovanie 
v provizórnych podmienkach (športová hala, telocvičňa, kultúrny dom a pod.) bude poskytnutá náhrada 
režijných nákladov (energie, odpad)  do výšky 7 EUR/deň a osobu a strava do výšky 7 EUR na deň 
na osobu. 
 

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. 

S úspešným uchádzačom navrhujeme uzatvorenie rámcovej dohody na poskytnutie služby na dobu 
určitú, a to na jeden rok odo dňa účinnosti rámcovej dohody, respektíve do vyčerpania dohodnutej 
zmluvnej ceny. Uzavretie rámcovej dohody na dobu určitú  - na jeden rok odo dňa jej účinnosti 
navrhujeme z dôvodu nemožnosti predvídať aktuálnu situáciu a jej vývoj v súvislosti s prílevom 
cudzincov na územie Slovenskej republiky, a zároveň chceme predísť opätovnému vyhlasovaniu novej 
zákazky na rovnaký predmet obstarávania v krátkom časovom horizonte. Rámcová dohoda nadobudne 
platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia, nie však skôr ako dňom doručenia výzvy od objednávateľa – mesta Trenčín na začatie 
poskytovania služieb. Poskytovateľ bude povinný začať poskytovať služby v zmysle rámcovej dohody  
od tretieho dňa od nadobudnutia účinnosti tejto dohody. V prípade, že pominú dôvody, pre ktoré bude 
uzatvorená rámcová dohoda s úspešným uchádzačom, Mesto Trenčín bude môcť vypovedať rámcovú 
dohodu v lehote 7 dní bez udania dôvodu. 
  
Do nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom plánovaného verejného 
obstarávania – nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby „Zabezpečenie stravovania formou dovozu 
pripravenej stravy v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny“ bude mesto Trenčín 
zabezpečovať stravu pre cudzincov, ktorí opustili územie Ukrajiny v zmysle usmernení štátnych orgánov 
na základe účinnej rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom  verejného obstarávania zákazky s nízkou 
hodnotou, ktorej predpokladaná hodnota je 65 000 € bez DPH a ktorá sa aktuálne realizuje. 
 
Predpokladaná hodnota nadlimitnej zákazky (v súčte všetkých zmlúv na dodávku stravy za rok 2022 
a 2023) na poskytnutie služby „Zabezpečenie stravovania formou dovozu pripravenej stravy v 
súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny“ je max. 212 916,67 € bez DPH (7,-



€/osoba/deň – t.z. pri cca 100 osobách je to 36 500 x celodenné menu za rok a po prepočítaní sumou 
7,-€ je to 255.500,-€ s 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- nadlimitnú zákazku na  poskytnutie služby „Zabezpečenie stravovania formou 
dovozu pripravenej stravy v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny“. 

Návrh uznesenia: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
schvaľuje 

 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie- nadlimitnú zákazku na  poskytnutie služby „Zabezpečenie 
stravovania formou dovozu pripravenej stravy v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov 
z Ukrajiny“ s predpokladanou hodnotou zákazky max. 212 916,67 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto 
Trenčín a výsledkom ktorej bude uzavretie rámcovej dohody na dobu určitú, a to na jeden rok odo dňa 
účinnosti rámcovej dohody, respektíve do vyčerpania dohodnutej zmluvnej ceny. 


