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Návrh  
 

na udelenie súhlasu s uzatvorením Dohody o ukončení Rámcovej dohody č. 604/2020, ktorá je 
výsledkom verejného obstarávania - podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác : 

,, Údržba a oprava miestnych komunikácií – stavebná údržba“ 
ktorej zámer bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1612 zo 

dňa  26.09.2018 
v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 164 zo dňa  24.04.2019 
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Dôvodová správa  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na zasadnutí dňa 26.09.2018 uznesením č. 1612 schválilo zámer 
Mestského hospodárstva a správy lesov, m. r. o. vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na 
uskutočnenie stavebných prác, týkajúcich sa stavebnej údržby komunikácií, predmetom ktorej je oprava 
miestnych komunikácií a ich súčastí v meste Trenčín. Výsledkom bolo uzatvorenie Rámcovej dohody s 
max. predpokladanou hodnotou zákazky 1.666 666,67 Eur bez DPH (2.000 000,- Eur s DPH) 
so spoločnosťou EUROVIA SK,a.s. a spoločnosťou Swietelsky – Slovakia spol. s.r.o. Táto Rámcová 
dohoda nadobudla účinnosť dňa 01.02.2020 a bola uzatvorená na dobu 3 rokov, resp. do vyčerpania 
celkovej zmluvnej ceny. 
 
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. na základe uvedenej Rámcovej dohody predložilo 
spoločnosti EUROVIA SK,a.s. a spoločnosti Swietelsky – Slovakia spol. s.r.o. objednávky so zoznamom 
stavebných objektov, ktoré je potrebné realizovať v roku 2022. Z celkovej zmluvnej ceny zostáva 
vyčerpať sumu 293.104,72 EUR s DPH. Následne uvedené spoločnosti Mestskému hospodárstvu 
a správe lesov m.r.o. oznámili, že nie sú schopné svoj záväzok vyplývajúci z predmetnej Rámcovej 
dohody splniť. Z uvedeného dôvodu došlo zo strany MHSL ku rokovaniam, ktorých cieľom bolo nájsť 
spôsob ako zabezpečiť pokračovanie v plnení predmetu Rámcovej dohody.  
 
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. by mohlo túto situáciu riešiť buď výpoveďou alebo zadaním 
objednávky a následným odstúpením od zmluvy pre jej porušenie. Pri výpovedi je však tento proces 
zdĺhavý, keďže výpovedná doba je trojmesačná a dodávatelia sú počas nej povinní svoj záväzok aj 
naďalej plniť, čo nie sú schopní zabezpečiť, čo znamená, že celé letné obdobie až do 01.09.2022 by 
stavebná údržba nebola zabezpečená. Verejný obstarávateľ totiž nedokáže donútiť zhotoviteľa 
uskutočniť stavebné práce a za tento čas môžu narásť škody spôsobené výpadkom poskytovaných 
prác. 
 
V čase uzavretia Rámcovej dohody ešte nebolo možné predpokladať, že v roku 2020 dôjde k zmene 
situácie na trhu s komoditami a stavebným materiálom z dôvodu celosvetovej pandémie COVID 19 
a z toho vyplývajúcich výpadkov globálnych dodávateľských reťazcov. Rovnako tak nebolo možné 
očakávať vypuknutie vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorý už aj tak dosť kritickú situáciu na trhu ešte 
viac prehĺbil. Ceny a lehoty dodania mnohých kľúčových komodít sa posunuli smerom nahor s takou 
intenzitou, že dodávatelia nedokážu plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmlúv ešte pred vypuknutím 
vojnového konfliktu. 
 
Objektívnym a nespochybniteľným faktom teda ostáva skutočnosť, že v súčasnosti dochádza 
k bezprecedentnému navýšeniu cien veľkého počtu komodít na trhu, pričom situácia sa mení každým 
dňom. Uvedený problém sa rieši aj na úrovni Úradu pre verejné obstarávanie, avšak potrebujeme rýchle 
riešenie.  
 
 
Zostávajúce zákazky, ktoré sú predmetom rámcovej dohody bude Mestské hospodárstvo a správa 
lesov m.r.o. ako verejný obstarávateľ zadávať ako zákazku s nízkou hodnotou v zmysle rozpočtu 
Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.  na stavebnú údržbu pre rok 2022, ktorý predstavuje 
sumu max. 253 750 EUR bez DPH, t.j. 304 500 EUR s DPH.  
 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené, je potrebné schváliť uzavretie Dohody o ukončení Rámcovej dohody č. 
604/2020 zo dňa 31.01.2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Návrh uznesenia: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   
s ú h l a s í   
 
s uzatvorením Dohody o ukončení Rámcovej dohody č. 604/2020, ktorá je výsledkom verejného 
obstarávania - podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác : ,, Údržba a oprava miestnych 
komunikácií – stavebná údržba“, ktorej zámer bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne č. 1612 zo dňa 26.09.2018 a to v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 
164 zo dňa 24.04.2019 a to ku dňu 31.05.2022.  
 
 

 

 

 

  


