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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

1. verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku s využitím elektronického trhoviska               

s názvom „Elektromobil“, s predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 33 333,33 EUR 

bez DPH, 40 000 EUR s DPH, ktoré bude zrealizované podľa prílohy č. 1 tohto 

uznesenia,   

2. rezervovanie finančných prostriedkov v prebytku rozpočtu mesta na rok 2018                 

na investičnú akciu v objeme 10 000,00 EUR, 

3. záväzok po ukončení verejného obstarávania – prostredníctvom rozpočtovej zmeny          

v priebehu roka 2018 – presunúť finančné prostriedky z prebytku rozpočtu do výdavkovej 

časti rozpočtu mesta na rok 2018 na spolufinancovanie projektu „Elektromobilom            

k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove“, v objeme najviac 10 000,00 EUR s DPH. 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor  

Spracoval: Ing. Jozef Ferjo, referent pre regionálny rozvoj 

  

V Trebišove, dňa 12.09.2018    

 

 

 

predkladateľ 

  



Dôvodová správa pre projekt „Elektromobilom k lepšiemu životnému 

prostrediu v Trebišove“. 

 

Dňa 19.03.2018 vyhlásil Environmentálny fond Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou 

dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1 - Elektromobilita). Predmetom podpory bol nákup nových 

vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov).  

Vedenie Mesta Trebišov reagovalo na výzvu predložením žiadosti o podporu formou dotácie      

s projektom „Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove“ na elektromobil 

kategórie M1 pre potreby mestskej polície.  

Dňa 22.08.2018 bolo na Mestský úrad v Trebišove doručené Oznámenie o poskytnutí podpory 

formou dotácie z Environmentálneho fondu v maximálnej výške podpory 30 000,00 EUR. 

Minimálna spoluúčasť mesta predstavuje sumu 1 578,95 EUR. 

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať o termínoch, ktoré budú súčasťou príslušných 

ustanovení dotačnej zmluvy a budú pre príjemcu dotácie konečné a záväzné, pričom čerpanie 

dotácie bude realizované po splnení všetkých zmluvných podmienok: 

1.  pri prevzatí vozidla po 15. 12. 2018 príjemca dotácie predloží na Environmentálny fond 

originál zálohovej faktúry a doklady preukazujúce úhradu povinného spolufinancovania 

v termíne do 15. 12. 2018. Na základe týchto predložených dokladov bude dotácia vyplatená 

príjemcovi dotácie Environmentálnym fondom najneskôr do 31.12.2018. Následne je príjemca 

dotácie povinný do troch mesiacov predložiť na Environmentálny fond aj vyúčtovanie faktúry 

k prijatým úhradám vystavené dodávateľom; 

2.  v termíne do 30. 04. 2019 príjemca dotácie doloží na Environmentálny fond všetky potrebné 

doklady o nákupe (faktúra, resp. iné originály účtovných dokladov) a o dodaní vozidla do 15. 03. 

2019 (obojstranne potvrdený doklad o odovzdaní a prevzatí elektromobilu) vrátane kópie 

dokladu o registrácii vozidla (Osvedčenie o evidencii časť II.), ktorý nesmie byť starší ako 15 

dní. 

Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania je potrebné zaslať na Environmentálny fond 

maximálne do 30.09.2018. Na základe týchto skutočností predkladáme Mestskému 

zastupiteľstvu v Trebišove dokument Stanovenie postupu verejného obstarávania, ktorý tvorí 

prílohu uznesenia.  

 

Spracoval: Ing. Jozef Ferjo, referent pre regionálny rozvoj 

V Trebišove dňa 12.09.2018 

 

 

 

  



Príloha č.1 

Stanovenie postupu verejného obstarávania 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Mesto Trebišov 

M. R. Štefánika 862/204 

075 25 Trebišov 

 

2. Predmet zákazky: 

Názov zákazky:  Elektromobil   

Druh zákazky:  podlimitná zákazka na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu  

Typ zmluvy:  kúpna zmluva 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je nákup 1 nového osobného vozidla na elektrický pohon, doposiaľ 

neregistrovaného v Slovenskej republike, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu danej 

značky. 

Elektromobil bude elektrické vozidlo kategórie M1 typu BEV (batériové elektrické vozidlá). 

 

4. Predpokladaná  hodnota zákazky bez DPH:  

 

33 333,33 €   

Predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru bola určená na základe údajov získaných 

prieskumom trhu s požadovaným plnením. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase 

začatia postupu zadávania zákazky.  

 

5. Zatriedenie zákazky podľa dostupnosti na trhu: 

 

Pri tejto zákazke ide o dodanie tovaru bežne dostupného na trhu. Na základe uvedeného 

verejný obstarávateľ považuje túto zákazku za bežne dostupnú na trhu. 

  



 

6. Zatriedenie zákazky podľa finančných limitov: 

 

Na základe stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky je táto zákazka na dodanie tovarov 

bežne dostupných na trhu zaradená podľa zákona o verejnom obstarávaní do podlimitných 

zákaziek. 

 

7.  Postup pri zadávaní zákazky:  

 

Pri zadávaní tejto zákazky verejný obstarávateľ postupuje v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a využije sa elektronické trhovisko. 

 

 

8. Lehota dodania predmetu zákazky: 

Do 01.03.2019. 

 

9. Miesto dodania predmetu zákazky:  

 

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov. 

 

10. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: 

Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.  

 

11. Financovanie predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie poskytnutej Environmentálnym fondom 

a z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 

 

Spracovali:  

Ing. Jozef Ferjo, referent pre regionálny rozvoj 

Ing. Valéria Maďarová, referent pre verejné obstarávanie 

V Trebišove, dňa 12.09.2018 

 

 

 


