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Dôvodová správa 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo predloženie Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na realizáciu projektu s názvom „Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda“ 
a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie uznesením č. 338 zo dňa 
25.9.2019.  
Tento projekt komplexne zastrešuje vybudovanie a vybavenie kultúrno - kreatívneho centra v meste 
Trenčín. 
 
Cieľom projektu je vytvorenie uceleného kultúrneho priestoru v novo – zrekonštruovanej budove Kina 
Hviezda. Táto rekonštrukcia bola predmetom verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na 
uskutočnenie stavebných prác s názvom: „KS Hviezda s posunom výťahu“. Zákazka sa aktuálne 
realizuje a jej výsledkom bude kompletná rekonštrukcia a premena národnej kultúrnej pamiatky na 
moderný priestor. 
 
Projekt ďalej zahŕňa nákup interiérového vybavenia, ktoré je predmetom verejného obstarávania – 
nadlimitnej zákazky na dodanie tovarov: „Interiérové vybavenie CKKP Hviezda“ vyhlásenej mestom 
Trenčín dňa 04.04.2022 a zahŕňa kompletné vybavenie interiéru „Hviezdo - priestoru“. 
 
Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ plánuje v rámci realizácie komplexného projektu „Centrum 
kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda“ vyhlásiť ďalšie dve samostatné verejné obstarávania, a to:  

1. nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie“, ktorá 
je tesne pred vyhlásením a 

2. nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Vybavenie technických laboratórií – FABLAB 
a HACKERSPACE“, zákazka bude rozdelená na dve časti: 1. časť – FABLAB, 2. časť – 
HACKERSPACE. 

 
Technické laboratória FABLAB A HACKERSPACE budú miestom so špičkovým vybavením na vývoj 
produktov a rozbeh šikovných podnikateľov a kutilov, ktorí nemajú bežne prístup k takémuto vybaveniu.  
 
Vzhľadom k predpokladanej hodnote tejto 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.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo uznesením č. 1097 z 01.12.2021 zámer vyhlásiť toto 
verejné obstarávanie s maximálnou predpokladanou hodnotu zákazky 700.000 € bez DPH 
(maximálna PHZ bola určená na základe prieskumu trhu vykonaného Mestom Trenčín v októbri 2019, 
ku ktorému bola pripočítaná suma zohľadňujúca valorizáciu cien obstarávaných tovarov potvrdená 
projektantom). 
 
Predmetom tejto zákazky je najmodernejšia technika a dokumentácia k nej bola schválená 
Ministerstvom kultúry SR(riadiacim orgánom) ešte v roku 2019. Trh s technológiami sa v priebehu 
posledných troch rokov dynamicky vyvíjal a bolo nevyhnutné jednotlivé položky z rozpočtu aktualizovať 
a prispôsobiť technickým, výkonnostným a ďalším rýchlo sa meniacim parametrom, aby vybavenie 
technických laboratórií spĺňalo najmodernejšie požiadavky a splnilo svoj primárny účel. Aktualizovaný 
rozpočet a zmeny v jednotlivých položkách podliehajú schváleniu riadiaceho orgánu.  
 
Nakoľko aktualizované podklady potrebné na prípravu dokumentácie k verejnému obstarávaniu sú 
takmer hotové, Mesto Trenčín zrealizovalo prieskum trhu na určenie PHZ k dátumu 07.04.2022. 
Prieskumu sa zúčastnili tri oslovené hospodárske subjekty a jeho výsledkom bola určená nová 
predpokladaná hodnota zákazky na sumu 753.113,18 € bez DPH.   
 
Maximálna predpokladaná hodnota zákazky schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 
uznesením č. 1097 z 01.12.2021 je teda prekročená o 53.113,18 € bez DPH.  
 
Pred vyhlásením tejto nadlimitnej zákazky verejný obstarávateľ zasiela podklady k verejnému 
obstarávaniu v prípade zmien v položkách už schválenej dokumentácie na kontrolu príslušnému 



riadiacemu orgánu, v tomto prípade Ministerstvu kultúry SR a predmetná kontrola v závislosti od 
rozsahu zmien môže trvať niekoľko mesiacov.  
Nakoľko najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva je naplánované na 22.06.2022, s vysokou 
pravdepodobnosťou nebude mať Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ k tejto zákazke doručený 
výsledok z kontroly a nebude môcť predložiť na júnovom zasadnutí MsZ v Trenčíne návrh na zmenu 
uznesenia s aktuálnou PHZ a v období letných prázdnin Mestské zastupiteľstvo zasadať 
pravdepodobne nebude.  
A preto navrhujeme, aby MsZ  v Trenčíne schválilo maximálnu zmluvnú cenu s rezervou pre prípadný 
nárast cien, keďže neustály nárast cien môžeme sledovať vo  všetkých sférach a má významný dopad 
aj na vysúťažené zmluvné ceny, považujeme za správne z hľadiska hospodárnosti, po schválení 
predložených zmien riadiacim orgánom a kontrole dokumentácie k verejnému obstarávaniu  vyhlásiť 
túto zákazku čo najskôr. Financovanie predpokladaného navýšenia je v súlade s rozpočtom mesta.  
 
Na základe vyššie uvedených skutočností Vám predkladáme návrh na zmenu uznesenia č. 1097 zo dňa 
01.12.2021, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie 
tovaru „Vybavenie technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v rámci projektu Centrum 
kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, ktorého výsledkom bude uzavretie kúpnej zmluvy pre 1. a 2. 
časť zákazky so zmluvnými cenami spolu maximálne 800.000€ bez DPH. 
 
 
Návrh na uznesenie:  

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 mení 
 
uznesenie MsZ v Trenčíne č. 1097 zo dňa 01.12.2021, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť 
verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru „Vybavenie technických 
laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v rámci projektu Centrum kultúrno-kreatívneho 
potenciálu Hviezda tak, že:  
 
Z pôvodného: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
           s ch v a ľ u j e 

  
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov a služieb 

„Vybavenie technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v rámci projektu Centrum kultúrno-
kreatívneho potenciálu Hviezda s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 700.000 € bez DPH, 
ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo. 
 
Na nové: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
           s ch v a ľ u j e 

  
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru „Vybavenie technických 
laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v rámci projektu Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu 
Hviezda , ktorého výsledkom bude uzavretie kúpnych zmlúv pre 1. a 2. časť zákazky so zmluvnými 
cenami spolu maximálne 800.000€ bez DPH. 
 

 
 
 
 
 
 



Príloha  
 

U z n e s e n i e  č. 1097 
          k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku na 
dodanie tovarov a služieb „Vybavenie technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE v rámci 
projektu Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 
           s ch v a ľ u j e 

  
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov a služieb 

„Vybavenie technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v rámci projektu Centrum kultúrno-
kreatívneho potenciálu Hviezda s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 700.000 € bez DPH, 
ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo. 
 

 


