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Návrh 

na zmenu uznesenia č. 1097 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 01.12.2021, 

ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na 

dodanie tovaru „Vybavenie technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v 

rámci projektu Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda v znení uznesenia  

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1267 zo dňa 18.05.2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:           Návrh na zmenu uznesenia: 

Patrik Žák B.S.B.A              na samostatnej prílohe 

druhý zástupca primátora   

 

 

 

 

Spracovala: 

JUDr. Katarína Mrázová 

vedúca útvaru právneho 

 

Mgr. Daniela Krčová 

útvar právny 

 

Ing. Ivana Latkóczyová 

kancelária prednostu 

 

V Trenčíne dňa  27.09.2022 

 

 



Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo predloženie Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na realizáciu projektu s názvom „Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu 

Hviezda“ a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie uznesením č. 338 

zo dňa 25.9.2019.  

Tento projekt komplexne zastrešuje vybudovanie a vybavenie kultúrno - kreatívneho centra 

v meste Trenčín. 

 

Cieľom projektu je vytvorenie uceleného kultúrneho priestoru v novo – zrekonštruovanej 

budove Kina Hviezda. Táto rekonštrukcia bola predmetom verejného obstarávania – 

podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „KS Hviezda s posunom 

výťahu“. Zákazka sa aktuálne realizuje a jej výsledkom bude kompletná rekonštrukcia a 

premena národnej kultúrnej pamiatky na moderný priestor. 

Projekt ďalej zahŕňa nákup interiérového vybavenia, ktoré je predmetom verejného 

obstarávania – nadlimitnej zákazky na dodanie tovarov: „Interiérové vybavenie CKKP 

Hviezda“ a zahŕňa kompletné vybavenie interiéru budúceho kultúrno – kreatívneho centra 

Hviezda. Verejné obstarávanie je ukončené, s úspešným uchádzačom je podpísaná kúpna 

zmluva a všetky podklady sú na kontrole riadiaceho orgánu. 

 

Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ plánuje v rámci realizácie komplexného projektu 

„Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda“ vyhlásiť ďalšie dve samostatné verejné 

obstarávania, a to:  

1. nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Audiovizuálna technika a scénické 

osvetlenie“, ktorá je tesne pred vyhlásením a 

2. nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Vybavenie technických laboratórií – 

FABLAB a HACKERSPACE“, zákazka bude rozdelená na dve časti: 1. časť – 

FABLAB, 2. časť – HACKERSPACE. 

Technické laboratória FABLAB A HACKERSPACE budú miestom so špičkovým vybavením 

na vývoj produktov a rozbeh šikovných podnikateľov a kutilov, ktorí nemajú bežne prístup k 

takémuto vybaveniu.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo uznesením č. 1097 zo dňa 01.12.2021, zámer 

vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru „Vybavenie 

technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v rámci projektu Centrum 

kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne č. 1267 zo dňa 18.05.2022 s maximálnou predpokladanou hodnotu zákazky 800.000 

€ bez DPH (maximálna PHZ bola určená na základe prieskumu trhu vykonaného Mestom 

Trenčín v apríli 2022, ku ktorému bola pripočítaná suma zohľadňujúca valorizáciu cien 

obstarávaných tovarov potvrdená projektantom). 

Uznesenie MsZ v Trenčíne, ktorým sa navýšila suma predpokladanej hodnoty zákazky na 

800 000 € bez DPH bolo schválené na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Očakávalo 

sa, že najbližšie zasadnutie MsZ bude až v mesiaci september 2022 a predpokladalo sa, že 

dovtedy  bude verejné obstarávanie k tejto zákazke vyhlásené a s vysokou pravdepodobnosťou 

aj ukončené. Následne ale pri príprave podkladov v mesiacoch jún a júl 2022 bolo zistené, že 

je potrebné prerobiť celý výkaz-výmer, ktorý ma približne 5000 položiek, tieto položky bolo 

potrebné aktualizovať a prerobiť aj samotnú štruktúru  výkazu-výmer. Najmä rozdeliť položky 

do skupín (súborov), tak aby mohol budúci dodávateľ v týchto súboroch vystaviť faktúry a aby 

bolo možné tieto výdavky správne zaúčtovať (rozdelenie položiek na kapitálové a bežné 

výdavky).   



Následne po prerobení výkazu-výmer bolo potrebné urobiť nový prieskum trhu, keďže  

prieskum trhu uskutočnený v mesiaci apríl 2022 nebol aktuálny (zmenili sa a pridali  sa 

položky). Tento prieskum sa podarilo zrealizovať až v mesiaci september 2022, prieskumu sa 

zúčastnili tri oslovené hospodárske subjekty a jeho výsledok bol známy až 26.09.2022. Z tohto 

dôvodu nebolo možné predložiť tento návrh na zmenu uznesenia  v riadnom termíne na 

predkladanie materiálov MsZ v Trenčíne. Na základe uskutočneného prieskumu bola určená 

nová predpokladaná hodnota zákazky na sumu 820 684,77 € bez DPH.   

Financovanie predpokladaného navýšenia je v súlade s rozpočtom mesta.  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností Vám predkladáme návrh na zmenu uznesenia č. 1097 

zo dňa 01.12.2021, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú 

zákazku na dodanie tovaru „Vybavenie technických laboratórií – FABLAB 

a HACKERSPACE“ v rámci projektu Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, 

v znení uznesenia MsZ v Trenčíne č. 1267 zo dňa 18.05.2022 a to tak, že navrhujeme zvýšenie 

predpokladanej hodnoty zákazky na sumu  820 684,77 € bez DPH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

 mení 

 

uznesenie MsZ v Trenčíne č. 1097 zo dňa 01.12.2021, ktorým bol schválený zámer 

vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru „Vybavenie 

technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v rámci projektu Centrum 

kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, v znení uznesenia MsZ v Trenčíne č. 1267 zo dňa 

18.05.2022 tak, že:  

 

Z pôvodného: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

 

s c h v a ľ u j e 

  

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru „Vybavenie 

technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v rámci projektu Centrum 

kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda , ktorého výsledkom bude uzavretie kúpnych zmlúv 

pre 1. a 2. časť zákazky so zmluvnými cenami spolu maximálne 800.000€ bez DPH. 

 

Na nové: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

s c h v a ľ u j e 

  

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru „Vybavenie 

technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v rámci projektu Centrum 

kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda , s predpokladanou hodnotou zákazky  820 684,77 

€ bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude 

uzavretie  kúpnej zmluvy pre 1. a 2. časť zákazky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha  

 

U z n e s e n i e  č. 1097 

          k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku na 

dodanie tovarov a služieb „Vybavenie technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE 

v rámci projektu Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

           s ch v a ľ u j e 

  

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov a služieb 

„Vybavenie technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v rámci projektu 

Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda s predpokladanou hodnotou zákazky 

maximálne: 700.000 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a 

výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1267 

k Návrhu na zmenu uznesenia č. 1097 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 

01.12.2021, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku 

na dodanie tovaru „Vybavenie technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v 

rámci projektu Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

m e n í 

 

uznesenie MsZ v Trenčíne č. 1097 zo dňa 01.12.2021, ktorým bol schválený zámer 

vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru „Vybavenie 

technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v rámci projektu Centrum 

kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda tak, že:  

 

Z pôvodného: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

           s c h v a ľ u j e 

  

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov a služieb 

„Vybavenie technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v rámci projektu 

Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda s predpokladanou hodnotou zákazky 

maximálne: 700.000 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a 

výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo. 

 

Na nové: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 



           s c h v a ľ u j e 

  

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru „Vybavenie 

technických laboratórií – FABLAB a HACKERSPACE“ v rámci projektu Centrum 

kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda , ktorého výsledkom bude uzavretie kúpnych zmlúv 

pre 1. a 2. časť zákazky so zmluvnými cenami spolu maximálne 800.000€ bez DPH. 

 

 

 


