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Súlad s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín  na roky 2016 – 2022, 
s výhľadom do roku 2040. 
 
Priorita 2.2 – Doprava  
Opatrenie 2.3.3: Cyklistická doprava,  
 
 
 
 
 
V Trenčíne 10.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 



                          
   Dôvodová správa 

 
Dňa 20.11.2019 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo uznesením č. 379 predloženie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok za účelom realizáciu projektu „Zvýšenie mestskej mobility 
budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a 
Palackého“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1- SC122-2016-15. 

 
Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov projektu „Zvýšenie mestskej mobility 
budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého“ 
vo výške 160 000,00 Eur bola vyčíslená na základe rozpočtu stavby a prieskumu trhových cien. 
 
Na základe uznesenia č. 379 schváleného Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne, Mesto Trenčín ako 
verejný obstarávateľ vyhlásilo dňa 15.04.2021 vo Vestníku verejného obstarávania č. 88/2021, sp.zn.: 
19004 - WYP verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác 
„Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská – most – križovatka Zlatovská – Žabinská“, rozdelenú na tri 
časti, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie zmlúv s úspešnými uchádzačmi pre jednotlivé časti zákazky:  
 
1. časť zákazky: stavebné práce – zmluva o dielo so spoločnosťou DOSA Slovakia, s.r.o.  
2. časť zákazky: mobiliár ul. Palackého – kúpna zmluva so spoločnosťou Intersystem EU s.r.o.  
3. časť zákazky: výsadba zelene ul. Palackého – zmluva na poskytnutie služby so spoločnosťou L.A. 
Záhrady, s.r.o  
 
Vzhľadom na to, že úspešní uchádzači predkladali svoje súťažné ponukové ceny pred viac ako rokom 
a vzhľadom na aktuálnu situáciu na ekonomickom trhu a dynamický skokový nárast cien vo všetkých 
odvetviach, ktorý núti verejného obstarávateľa k predčasnému ukončeniu zmluvných záväzkov si Mesto 
Trenčín overovalo pred ukončením kontroly zo strany RO pre IROP u všetkých uchádzačov, či sú 
schopní predmet zákazky plniť za vysúťažené ceny, pričom dve spoločnosti uviedli, že predmet zákazky 
nie sú schopní za tieto ceny realizovať. Tretia spoločnosť potvrdila dodržanie zmluvnej ceny, no nakoľko 
výsadba zelene je možná až po dodaní mobiliáru, ktorý je predmetom 2. časti zákazky, samostatné 
plnenie 3. časť zákazky nie je možné.  
     
     V zmysle vyššie uvedeného predkladáme návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Dohody 
o ukončení zmluvy pre všetky 3 časti zákazky „Cyklotrasy Trenčín, SO Bratislavská – most – 
križovatka Zlatovská – Žabinská“. 
 
      
 
Návrh na uznesenie: 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 
s ú h l a s í  

 
a) s uzatvorením Dohody o ukončení zmluvy o dielo č. 1623/2021,ktorá bola výsledkom verejného 
obstarávania – podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác - „Cyklotrasy Trenčín, SO 
Bratislavská – most – križovatka Zlatovská – Žabinská pre 1. časť zákazky: stavebné práce“ 
s úspešným uchádzačom DOSA Slovakia, s.r.o.  
 
b) s uzatvorením Dohody o ukončení kúpnej zmluvy č. 1621/2021 ,ktorá bola výsledkom verejného 
obstarávania – podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác - „Cyklotrasy Trenčín, SO 
Bratislavská – most – križovatka Zlatovská – Žabinská pre 2. časť zákazky: mobiliár ul. 
Palackého“, s úspešným uchádzačom Intersystem EU s.r.o.  
 
c) s uzatvorením Dohody o ukončení zmluvy na poskytnutie služby č. 1622/2021,ktorá bola výsledkom 
verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác - „Cyklotrasy Trenčín, 
SO Bratislavská – most – križovatka Zlatovská – Žabinská pre 3. časť zákazky: výsadba zelene 
ul. Palackého“ , s úspešným uchádzačom L.A. Záhrady, s.r.o. 



 
 
Príloha: uznesenie MsZ v Trenčíne č. 379 zo dňa 20.11.2019 

 
 

U z n e s e n i e  č. 379 
 

k Návrhu na schválenie predloženia žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na 
zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na 
celkovom počte prepravených osôb v rámci výzvy kód: IROP-PO1-SC122-2016-15 a návrhu na 
schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie. 
 

        
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 
s c h v a ľ u j e 
 
 
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete 
cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého“  realizovaného v 
rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, 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 8000,00 EUR, 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Trenčín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


