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  Návrh  
 

na zmenu uznesenia č. 851 zo dňa 07.04.2021,ktorým bolo schválené 
predloženie žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie 

environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania 
prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj 
zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: 

IROP-PO4-SC431-2021-65 a s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie  
v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva Trenčín č. 899 zo dňa 19.05.2021 (Zelené pľúca 

mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín) 
 

 
 

 
 
         

Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
JUDr. Katarína Mrázová     na samostatnej prílohe  
vedúca útvaru právneho 
   
 
 
 
Spracovala: 
JUDr. Katarína Mrázová  
vedúca útvaru právneho 
 
JUDr. Ľubica Fodorová  
útvar právny 
 
Ing .Ivana Latkóczyová 
Kancelária prednostu  
    
 
 
                             
Súlad s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín  na roky 2016 – 2022, 
s výhľadom do roku 2040. 
 
Špecifický cieľ 2: Kvalita života 
Priorita 2.2 – Zelená a modrá infraštruktúra  
Opatrenie 2.3.3: Zelené pľúca mesta,  
 
 
 
 
V Trenčíne 09.05.2022 



                        
   Dôvodová správa 

 
        Dňa 07.04.2021 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo uznesením č. 851 predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách 
a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 
urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania 
znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2021-65 a s tým súvisiaci zámer 
vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku   na uskutočnenie stavebných prác „Zelené pľúca 
mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín, pričom predpokladaná hodnota 
zákazky bola určená vo výške 225 213,30 EUR bez DPH. 

 

        Hlavná aktivita projektu „Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, 
Trenčín“ bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie pre stavbu „Detské ihrisko “Považská“, 
Považská ulica, Trenčín vypracovanej Ing. arch. Michalom Vojtekom. 

        Predpokladaná výška celkových oprávnených nákladov v pôvodnom uznesení (270 255,96 Eur) 
na uvedený projekt bola vyčíslená na základe rozpočtu stavby. Následne bolo potrebné túto sumu 
upraviť, nakoľko sa dopĺňal vjazd pre prístup motorového vozidla pri čistení pieskoviska. Oprávnené 
výdavky sú 278 866,30 Eur. 
 
        Na základe tejto skutočnosti bolo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 
19.5.2021 uznesením č. 899 zmenené pôvodné uznesenie MsZ č. 851 zo dňa 07.04.2021 pričom 
v časti A) písm. c) daného uznesenia došlo k navýšeniu spolufinancovania Mesta Trenčín z pôvodných 
13 513,00 EUR na 13 950,00 EUR a takisto v písmene B) daného uznesenia k zmene predpokladanej 
hodnoty pre dodanie prác z pôvodných 225 213,30 EUR bez DPH na 232 464,44 EUR bez DPH.  

 
         Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.899 schváleného dňa 07.04.2021 
bola dňa 28.5.2021 predložená na RO pre IROP Žiadosť o schválenie NFP. Táto žiadosť bola následne 
schválená rozhodnutím RO pre IROP dňa 21.2.2022.  

 
        Predpokladaná hodnota zákazky vo výške 232 464,44 EUR bez DPH schválená Mestským 
zastupiteľstvom v Trenčíne uznesením č.899 zo dňa 19.05.2021 už však v súčasnosti nie je aktuálna. 
Uvedené je spôsobené predovšetkým situáciou na trhu s komoditami a stavebným materiálom, kde 
došlo v súvislosti s pandémiou COVID-19 a vojnovým konfliktom na Ukrajine k prudkému nárastu cien 
viacerých komodít. 
 
      Na základe tejto skutočnosti pristúpilo Mesto Trenčín k aktualizácii stavebného rozpočtu uvedeného 
projektu, pričom stavebný rozpočet po aktualizácii bol stanovený na 284 750,78 EUR bez DPH, t.j. 
341 700,94 EUR s DPH.  
 
     Uskutočnenie tejto zákazky je finančne kryté rozpočtom mesta Trenčín na rok 2022 vo výške 348 000 
EUR s DPH.    
            
     V zmysle vyššie uvedeného Vám predkladám návrh na druhú zmenu uznesenia 851 zo dňa 
07.04.2021, ktoré bolo zmenené uznesením č. 899 na zasadnutí MsÚ dňa 19.05.2021. Predmetom 
aktualizácie je len bod B) daného uznesenia, ktorý sa týka zámeru na vyhlásenie verejného 
obstarávania s aktualizovanou zmluvnou cenou. Vzhľadom k zaužívanej  praxi sa uvedená zákazka 
bude vnútorne členiť na časti.  
 
        
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
mení 
 
uznesenie MsZ v Trenčíne č.852 zo dňa 07.04.2021 k Návrhu na schválenie  predloženia žiadosti mesta 
Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách 



a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 
urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania 
znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-PO4-SC431-2021-65 a návrhu na schválenie 
s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie tak, že : 
 
Časť B) po zmene znie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
schvaľuje 
 
 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku   na uskutočnenie stavebných 
prác „Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín“ s maximálnou 
zmluvnou cenou : 348 000 € s DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom 
ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo. 
 

Príloha: uznesenie MsZ v Trenčíne č. 851 zo dňa 07.04.2021 v znení uznesenia č.899 zo dňa 
19.05.2021 (s vyznačenými zmenami) 

 
 

U z n e s e n i e  č. 851 
 

k Návrhu na schválenie predloženia žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na 
zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania 
prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj 
zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci výzvy kód: IROP-
PO4-SC431-2021-65 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie.       

        
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
s c h v a ľ u j e 
 
A) 
 
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného 
priestoru Považská, Trenčín“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 13 950,00 EUR 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Trenčín. 
 
B) 

 
s c h v a ľ u j e 

 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku „Zelené pľúca mesta – Revitalizácia 

verejného priestoru Považská, Trenčín“ s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 232 464,44 
€ bez DPH, s maximálnou zmluvnou cenou : 348 000 € s DPH , ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný 
obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo, prípadne viacerých zmlúv o dielo alebo 
kúpnych zmlúv v závislosti od členenia zákazky na časti.  
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


