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V Trenčíne dňa 14. 6. 2022 



Dôvodová správa: 

 

Predmetom nadlimitnej zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie 

premostenia rieky Váh z ulice Na Ostrove na ulicu Vlárska v Trenčíne, vrátane priľahlých 

križovatiek a dotknutých komunikácii, v rozsahu DUR, DSP, DRS. Dokumentácia musí 

obsahovať plán užívania verejnej práce a vizualizáciu mosta. Predmetom zákazky je aj 

inžinierska činnosť do vydania právoplatného stavebného povolenia a výkon autorského 

dozoru.Ako podklad pre vytvorenie cenovej ponuky bude slúžiť dopravná štúdia a predbežný 

architektonický návrh mosta a rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie.  

Uskutočnenie tejto zákazky je finančne kryté rozpočtom mesta Trenčín na rok 2022, pričom 

navýšenie tohto rozpočtu je zahrnuté v návrhu na  zmenu Programového rozpočtu Mesta 

Trenčín, ktorý bol taktiež jedným z bodov dnešného zasadnutia MsZ.  

Predpokladaná hodnota tejto zákazky je 700 000 € bez DPH. 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote 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.  

 

V zmysle čl. 3, ods. 5 písm.a), podpísmena aa) bod 18 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Trenčín, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer vyhlásiť verejné 

obstarávanie, ak ide o podlimitnú zákazku alebo nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, 

poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru, ktorými sú potraviny a na 

poskytnutie služby podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov, v závislosti od jej 

predpokladanej hodnoty podľa aktuálne platných finančných limitov stanovených zákonov č. 

343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo 

vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú 

zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.  

 

Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie musí byť prerokovaný mestským zastupiteľstvom 

v štádiu pred oficiálnym oznámením vyhlásenia verejného obstarávania v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní.  

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladáme návrh na schválenie zámeru vyhlásiť 

verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb „Trenčín: Most na 

Ostrove – Vlárska“. 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

Schvaľuje 

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb 

„Trenčín: Most na Ostrove – Vlárska“, s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 

700 000,- € bez DPH, ktorú vyhlási mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej 

bude uzavretie zmluvy o vytvorení diela a licenčnej zmluvy. 


