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Dôvodová správa 

 
Dňa 01.12.2021 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo uznesením č. 1099 predloženie Žiadosti 
mesta Trenčín o poskytnutie príspevku  z Fondu na podporu športu na projekt „Výmena palubovej 
podlahy a mobilných tribún v športovej hale“ v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry na základe Výzvy č. 2021/004 vyhlásenej dňa 15.11.2021 a návrh 
na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie. Dňa 10.02.2022 Mestské 
zastupiteľstvo schválilo zmenu uznesenia č. 1099  uznesením č. 1149, ktorej predmetom bolo 
navýšenie sumy finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 
40% z celkových oprávnených výdavkov projektu alebo max. do výšky 506.004,00 EUR a navýšenie 
predpokladanej hodnoty zákazky  maximálne však : 1.054.175,00 € bez DPH. 
 
Predloženie Žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku na projekt „Výmena palubovej podlahy a 
mobilných tribún v športovej hale“ plánovalo mesto podať na základe Výzvy poskytovateľa -  Fondu na 
podporu športu do 31.1.2022. Mesto sa však do uvedenej výzvy s týmto projektom napokon nezapojilo.  
 
Keďže podmienkou výzvy bolo, že žiadateľ mohol žiadať o finančný príspevok iba na jeden projekt, 
mesto Trenčín sa rozhodovalo medzi podaním dvoch projektov, a to medzi „Modernizáciou zimného 
štadióna Pavla Demitru v Trenčíne“ a „Výmenou palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“. 
Nakoľko Mesto Trenčín mohlo v rámci hodnotenia získať viac bodov na projekt  „Modernizácia zimného 
štadióna Pavla Demitru v Trenčíne“, rozhodlo sa, že mesto sa zapojí do Výzvy s týmto projektom.  
 
Na jeseň roku 2022 sa predpokladá opätovné vyhlásenie výzvy z Fondu na podporu športu, do ktorej 
by sme sa chceli zapojiť s ďalším projektom „Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v 
športovej hale“ a preto Mesto Trenčín na základe schváleného zámeru dňa 04.03.2022 vyhlásilo 
verejné obstarávanie - nadlimitnú zákazku, ktorá bola rozdelená na dve časti: 

1. Výmena mobilných tribún a 
2. Výmena palubovej podlahy, výmena sedačiek a úprava zábradlia. 

 
V lehote na predkladanie ponúk v tejto zákazke boli doručené dve súťažné ponuky od uchádzačov, no 
obe boli predložené pre 1. časť – Výmena mobilných tribún. Keďže predmetom tejto nadlimitnej zákazky 
je komplexná rekonštrukcia športovej haly a obe časti zákazky na seba nadväzujú, jednotlivé práce sa 
prelínajú a je potrebná ich koordinácia, je nutné realizovať ich v rovnakom čase. Z týchto dôvodov Mesto 
Trenčín, ako verejný obstarávateľ rozhodol o zrušení oboch častí zákazky. 
 
Projektovú dokumentáciu a všetky potrebné podklady na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku 
v novej Výzve poskytovateľa – Fondu na podporu športu majú zainteresované útvary mesta pripravené 
a čakáme na vyhlásenie novej výzvy v rámci toho istého programu „Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry“ alebo ekvivalentného programu a po vyhlásení tejto výzvy Mesto 
Trenčín plánuje opakovať verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác: 
„Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“, ktorej výsledkom bude uzavretie 
kúpnej zmluvy pre 1. časť zákazky a zmluvy o dielo pre 2. časť zákazky s maximálnou zmluvnou cenou 
za obe časti spolu do výšky : 1.054.175,00 € bez DPH. Zmluvy budú uzavreté s odkladacou podmienkou 
účinnosti, ktorou bude to, že medzi Mestom Trenčín a poskytovateľom príspevku, ktorým je Fond na 
podporu športu bude uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle 
podanej žiadosti Mesta Trenčín s tým, že ak nebude uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na 
financovanie projektu v zmysle žiadosti Mesta Trenčín do jedného roka od vyhlásenia verejného 
obstarávania, tak kúpna zmluva a zmluva o dielo zaniknú. 
 
V prípade, ak by Mesto Trenčín nezískalo príspevok na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti 
Mesta Trenčín v plnej výške, ale získalo by príspevok v nižšej sume, tak sa zmluvné strany stretnú na 
rokovaní za účelom dosiahnutia dohody o úprave rozsahu diela a úprave množstva predmetu kúpy, v 
závislosti od zabezpečenia financovania a so zohľadnením toho, aby sa realizovala ucelená a funkčná 
časť diela. V prípade, ak zmluvné strany nedosiahnu dohodu o úprave rozsahu diela a/alebo úprave 
množstva predmetu kúpy v lehote do 30 dní odo dňa prvého rokovania o tejto téme a to z akéhokoľvek 
dôvodu, tak zmluva zaniká. Rokovať sa bude len o zmene rozsahu diela a zmene množstva predmetu 
kúpy. Pre odstránenie pochybností sa uvádza, že Mesto Trenčín nie je povinné dofinancovať dielo v 
rozsahu nezískaného príspevku. 



 
 
Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 mení uznesenie č. 1099 zo dňa 1.12.2021, ktoré bolo zmenené uznesením č. 1149 zo dňa 
10.02.2022  tak, že text uznesenia: 
 

„k Návrhu na zmenu uznesenia č. 1099 zo dňa 1.12.2021, ktorým bolo schválené predloženie 
Žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku na projekt „Výmena palubovej podlahy a mobilných 
tribún v športovej hale“ v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry na základe Výzvy č. 2021/004 vyhlásenej dňa 15.11.2021 a návrh na schválenie s tým 
súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie. 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
schvaľuje 
 

a) predloženie Žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku v rámci výzvy, ktorú vyhlási Fond 
na podporu športu v roku 2022 pre projekt „Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún 
v športovej hale“, 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 

min. 40% z celkových oprávnených výdavkov projektu alebo max. do výšky 506.004,00 EUR 
 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Trenčín. 
 

e) zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác 
„Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“ s predpokladanou hodnotou 
zákazky maximálne: 1.054.175,00 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný 
obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo/zmlúv o dielo, s tým, že 
zmluva/zmluvy budú uzavreté s odkladacou podmienkou účinnosti, ktorou bude to, že medzi 
Mestom Trenčín a poskytovateľom príspevku, ktorým je Fond na podporu športu bude uzavretá 
účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti  Mesta 
Trenčín s tým, že ak nebude uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie 
projektu v zmysle žiadosti Mesta Trenčín do 31.12.2022, tak zmluva o dielo/zmluvy o dielo 
zaniknú. 
V prípade, ak by Mesto Trenčín nezískalo príspevok na financovanie projektu v zmysle podanej 
žiadosti  Mesta Trenčín v plnej výške, ale získalo by príspevok v nižšej sume, tak sa zmluvné 
strany stretnú na rokovaní za účelom dosiahnutia dohody o úprave rozsahu diela, v závislosti od 
zabezpečenia financovania a so zohľadnením toho, aby sa realizovala ucelená a funkčná časť 
diela. V prípade, ak zmluvné strany nedosiahnu dohodu o úprave rozsahu diela v lehote do 30 
dní odo dňa prvého rokovania o tejto téme a to  z akéhokoľvek dôvodu, tak zmluva zaniká. 
Rokovať sa bude len o zmene rozsahu diela, nie  zmene cien. Pre odstránenie pochybností sa 
uvádza, že Mesto Trenčín nie je povinné dofinancovať dielo v rozsahu nezískaného príspevku“. 

 
      
 sa nahrádza textom: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
schvaľuje 
 



a) predloženie Žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku v rámci výzvy, ktorú vyhlási 
Fond na podporu športu pre projekt „Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún 
v športovej hale“, v rámci toho istého programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry“ alebo ekvivalentného programu, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja mesta Trenčín, 
 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške min. 40% z celkových oprávnených výdavkov projektu alebo max. do výšky 
506.004,00 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 
e) zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - nadlimitnú zákazku „Výmena palubovej podlahy 

a mobilných tribún v športovej hale“ s maximálnou zmluvnou cenou za obe časti spolu 
: 1.054.175,00 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a 
výsledkom ktorej bude uzavretie kúpnej zmluvy pre 1. časť a zmluvy o dielo pre 2. časť 
zákazky, s tým, že zmluvy budú uzavreté s odkladacou podmienkou účinnosti, ktorou bude 
to, že medzi Mestom Trenčín a poskytovateľom príspevku, ktorým je Fond na podporu 
športu bude uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu 
v zmysle podanej žiadosti  Mesta Trenčín s tým, že ak nebude uzavretá účinná zmluva 
o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle žiadosti Mesta Trenčín do 
jedného roka od vyhlásenia verejného obstarávania, tak zmluvy zaniknú. 
V prípade, ak by Mesto Trenčín nezískalo príspevok na financovanie projektu v zmysle 
podanej žiadosti Mesta Trenčín v plnej výške, ale získalo by príspevok v nižšej sume, tak 
sa zmluvné strany stretnú na rokovaní za účelom dosiahnutia dohody o úprave rozsahu 
diela a úprave množstva predmetu kúpy, v závislosti od zabezpečenia financovania a so 
zohľadnením toho, aby sa realizovala ucelená a funkčná časť diela. V prípade, ak zmluvné 
strany nedosiahnu dohodu o úprave rozsahu diela a/alebo úprave množstva predmetu kúpy 
v lehote do 30 dní odo dňa prvého rokovania o tejto téme a to z akéhokoľvek dôvodu, tak 
zmluva zaniká. Rokovať sa bude len o zmene rozsahu diela a zmene množstva predmetu 
kúpy. Pre odstránenie pochybností sa uvádza, že Mesto Trenčín nie je povinné 
dofinancovať dielo v rozsahu nezískaného príspevku. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
U z n e s e n i e  č. 1099 

 
k Návrhu na Žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku na projekt „Výmena palubovej 

podlahy a mobilných tribún v športovej hale“ v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry na základe Výzvy č. 2021/004 vyhlásenej dňa 15.11.2021 a návrh na schválenie 
s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie. 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne 

s ch v a ľ u j e 

a) predloženie Žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ pre projekt „Výmena palubovej podlahy 
a mobilných tribún v športovej hale“, 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 min. 
40% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. do výšky 360.000,00 EUR 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Trenčín. 

 

e) zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác 
„Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“ s predpokladanou hodnotou 
zákazky maximálne: 750 000,00 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a 
výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo/zmlúv o dielo, s tým, že zmluva/zmluvy budú uzavreté 
s odkladacou podmienkou účinnosti, ktorou bude to, že medzi Mestom Trenčín a poskytovateľom 
príspevku, ktorým je Fond na podporu športu bude uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na 
financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti  Mesta Trenčín  s tým, že ak nebude do  31.12.2022 
uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle žiadosti Mesta 
Trenčín, tak zmluva o dielo/zmluvy o dielo zaniknú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Príloha č. 2 

U z n e s e n i e  č. 1149 
 

k Návrhu na zmenu uznesenia č. 1099 zo dňa 1.12.2021, ktorým bolo schválené predloženie 
Žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku na projekt „Výmena palubovej podlahy a mobilných 
tribún v športovej hale“ v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry na základe Výzvy č. 2021/004 vyhlásenej dňa 15.11.2021 a návrh na schválenie s tým 
súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie. 
  

         Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
       
            mení uznesenie  č. 1099 zo dňa 1.12.2021 tak, že text uznesenia: 
 

a) predloženie Žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ pre projekt „Výmena palubovej podlahy 
a mobilných tribún v športovej hale“, 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 min. 
40% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. do výšky 360.000,00 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Trenčín. 
 
e) zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác 

„Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“ s predpokladanou hodnotou 
zákazky maximálne: 750 000,00 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ 
a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo/zmlúv o dielo, s tým, že zmluva/zmluvy budú 
uzavreté s odkladacou podmienkou účinnosti, ktorou bude to, že medzi Mestom Trenčín 
a poskytovateľom príspevku, ktorým je Fond na podporu športu bude uzavretá účinná zmluva 
o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti  Mesta Trenčín  s tým, 
že ak nebude do  31.12.2022 uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie 
projektu v zmysle žiadosti Mesta Trenčín, tak zmluva o dielo/zmluvy o dielo zaniknú. 

 
      sa nahrádza textom: 
 
 

f) predloženie Žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku v rámci výzvy, ktorú vyhlási Fond 
na podporu športu v roku 2022 pre projekt „Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún 
v športovej hale“, 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, 

 
g) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 
h) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

min. 40% z celkových oprávnených výdavkov projektu alebo max. do výšky 506.004,00 EUR 
 

i) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Trenčín. 
 

j) zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác 
„Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“ s predpokladanou hodnotou 
zákazky maximálne: 1.054.175,00 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný 
obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo/zmlúv o dielo, s tým, že 
zmluva/zmluvy budú uzavreté s odkladacou podmienkou účinnosti, ktorou bude to, že medzi 
Mestom Trenčín a poskytovateľom príspevku, ktorým je Fond na podporu športu bude uzavretá 
účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti  Mesta 



Trenčín s tým, že ak nebude uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie 
projektu v zmysle žiadosti Mesta Trenčín do 31.12.2022, tak zmluva o dielo/zmluvy o dielo 
zaniknú. 
V prípade, ak by Mesto Trenčín nezískalo príspevok na financovanie projektu v zmysle podanej 
žiadosti  Mesta Trenčín v plnej výške, ale získalo by príspevok v nižšej sume, tak sa zmluvné 
strany stretnú na rokovaní za účelom dosiahnutia dohody o úprave rozsahu diela, v závislosti od 
zabezpečenia financovania a so zohľadnením toho, aby sa realizovala ucelená a funkčná časť 
diela. V prípade, ak zmluvné strany nedosiahnu dohodu o úprave rozsahu diela v lehote do 30 
dní odo dňa prvého rokovania o tejto téme a to  z akéhokoľvek dôvodu, tak zmluva zaniká. 
Rokovať sa bude len o zmene rozsahu diela, nie  zmene cien. Pre odstránenie pochybností sa 
uvádza, že Mesto Trenčín nie je povinné dofinancovať dielo v rozsahu nezískaného príspevku. 

 


