
Verejný obstarávateľ : MESTO TRNAVA Spracované k 1.2.2017

Názov predmetu zákazky Stručný opis predmetu zákazky
 Predpokladaná hodnota 

zákazky (bez DPH) 

Členenie zákazky podľa fin. 

limitu (zákazka s nízk. hodnotou, 

podlimitná, nadlimitná)

Časový plán obstarávania 

zákazky

Ekonomické, účtovné poradenstvo a daňové konzultácie

Poskytovanie ekonomického a účtovného poradenstva a daňových konzultácií 

počas kalendárneho roka a pri spracovaní daňového priznania k dani z príjmov 

právnických osôb podľa dohodnutých podmienok, detail špecifikácie viď hárok 

Špecifikácia poradenstva

6960 eur /ročne zákazka s nízkou hodnotou II. Kvartál 2017

Vykonanie štatutárneho auditu za r. 2017 a 2018

V zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. - overenie ročnej účtovnej závierky za roky 2017 a 

2018 , overenie súladu výročnej sprásvy s účtovnou závierkou , konsolidovanej 

ročnej závierky za r. 2017,2018 a overenie súladu konsolidovanej výročnej správy s 

konsolidovanou účtovnou závierkou a overenie súladu hospodárenia v zmysle 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - 

záverečný účet, položkovo rozpísané na hárku Špecifikácia auditu

 9000 eur/ročne t. j. 18 000  

počas platnosti zmluvy 
zákazka s nízkou hodnotou II. Kvartál 2017

Znalecké posudky 
zabezpečovanie viacerých znaleckých posudkov na základe rozhodnutia orgánov 

mesta 
 10 000 eur/rok zákazka s nízkou hodnotou priebežne rok 2017

Geometrické plány
zabezpečovanie viacerých geometrických plánov  podľa potreby k 

majetkovoprávnemu usporiadaniu 
 10 000 eur/rok zákazka s nízkou hodnotou priebežne rok 2017

Projektová dokumentácia:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok

Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 

humanizácie verejného priestranstva Zelený kríčok. Navrhovaná rekonštrukcia je 

zameraná na parčík, chodníky a autobusové nástupiská s výmenou spevnených 

plôch, zelene, osvetlenia a mobiliáru vrátane realizácie novej lávky pre cyklistov a 

časti cyklotrasy po Hospodársku ulicu.

 25 000 € (rozpočet 2017)+     

15 000 € (2016) 
podlimitná 01/2017

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefánikova ulica

Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 

komplexnej obnovy Štefánikovej ulice vrátane prezentácie „Hornej brány s 

barbakanom“ pri Zelenom kríčku s napojením priestoru na rekonštrukciu Zeleného 

kríčka.

 35 000 € (rozpočet 2017)+     

28 000 € (2016) 
podlimitná 01/2017

Západné prepojenie úsek Za Traťou popri družstve po 

Ružindolskú cestu (DÚR)

Dokumentácia zabezpečí doplnenie úseku západného dopravného prepojenia v 

časti medzi Kamennou cestou a Ružindolskou cestou. 
 12 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 03/2017

Rekonštrukcia námestia J.Herdu + rekonštrukcia MK 

Hajdóczyho

Návrh spevnených plôch chodníkov, parkovísk a vstupu k Univerzite sv. Cyrila a 

Metoda.Projektová dokumentácia na rekonštrukciu Hajdóczyho ulice v úseku od 

zákruty pred hlavnou budovou UCM až po jej ukončenie za križovaním s ulicou P. 

Mudroňa a úsek komunikácie medzi UCM a napojením na Špačinskú cestu.

 20 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 06/2017

Rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - Ivana 

Krasku)

Námestie v  Modranke, kde bude spracovaný návrh spevnených plôch v okolí 

Denného centra, Dedinskej a severnej časti ulice Ivana Krasku od Dedinskej po 

Seredskú ulicu.

 15 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 03/2017

Predĺženie Ulice J.Hlúbika úsek od Átriovej po Dúhovú
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu na 

chýbajúci úsek ulice J. Hlubíka od Átriovej po Dúhovú.
 3 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 02/2017

Cyklochodník Zelený kríček Projekt lávky s napojením cyklotrasy na Hospodársku ulicu  10 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 02/2017

Bezbarierové prepojenie Spartakovská - K.Čulena 

Spracovanie projektovej dokumentácie na bezbariérové prepojenie ulíc 

Spartakovská – K. Čulena. Rampa bude slúžiť pre imobilné osoby a mamičky s 

kočíkmi.

 10 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 02/2017

Realizácia:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horné bašty II. - úsek 

od Jerichovej ulice po Jeruzalemskú ulicu

Projekt rekonštrukcie komunikácie ulice Horné bašty II. (úsek od Jerichovej po 

Jeruzalemskú ulicu). Zároveň bude povrch ulice z asfaltobetónu zamenený za 

historický dláždený povrch.

 200 000 € (rozpočet 2017) podlimitná 02/2017

1.DOPRAVA

PLÁN  VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA  ROK  2017

odbor ekonomický

odbor právny a majetkový

odbor investičnej výstavby 



Rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica

Plánovaná je komplexná obnova priestoru Halenárskej ulice v úseku od okružnej 

križovatky na ulici Dolné bašty po priechod pre chodcov v križovatke s 

Dolnopotočnou ulicou. Súčasťou je kompletná výmena spevnených plôch za 

historizujúcu dlažbu, návrh nových plôch zelene a mobiliáru.

                               1 085 515,41   podlimitná 01/2017

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedinská

Na základe projektovej dokumentácie z roku 2016 bude zabezpečená rekonštrukcia 

Dedinskej ulice. V rámci rekonštrukcie bude obnovená sústava cestných priekop a 

popri komunikácii budú zrealizované nové parkovacie miesta s pozdĺžnym radením 

vozidiel.

                                  687 961,48   podlimitná 01/2017

Predĺženie Ulice J.Hlúbika úsek od Átriovej po Dúhovú

Realizácia chýbajúceho úseku časti ulice J. Hlubíka od Átriovej po Dúhovú ulicu. 

Komunikácia bude pokračovať v rovnakom stavebnom vyhotovení ako 

predchádzajúce už jestvujúce časti, t. j. z asfaltobetónu a chodníka z dlažby.

 25 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 06/2017

Rekonštrukcia lávky Fraňa Kráľa - Šípová

Lávka prešla statickým posúdením a je v nevyhovujúcom stave nevhodná na ďalšie 

užívanie. Z tohto dôvodu je nevyhnutná jej rekonštrukcia. Finančné prostriedky sú 

určené na realizáciu novej stavby, zároveň bude zabezpečená jej prekládka cca 3,0 

m severným smerom ako pokračovanie chodníka na Šípovej ulici.

 100 000 € (rozpočet 2017)+    

17 328,00 € (2016) 
podlimitná 05/2017

Realizácia nových parkovísk- Parkovisko medzi ulicami 

Dohnányho a A.Žarnova

Predmetom zákazky je vybudovanie parkoviska s 99 parkovacími státiami s 

povrchom. Navrhované parkovisko sa vybuduje po ľavej strane ulice Andreja 

Žarnova, oproti urgentnému príjmu do chirurgického pavilónu FN Trnava.

Súčasťou zákazky budú i búracie  práce a súvisiace stavebné objekty – plocha 

parkoviska bude odvodnená do vsakovacej studne cez ORL. Bude potrebné 

vybudovať verejné osvetlenie a súčasne preložiť elektrické káble VN a NN, 

zrealizovať ochranu vedení ŽSR, pre možnosť vybudovania rampy pri vstupe  na 

parkovisko sa zrealizuje  prípojka NN. Projekt rieši i ochranu  jestvujúceho 

telekomunikačného kábla Slovak Telekom

 494 226,35 € s DPH podlimitná 01/2017

Projektová dokumentácia:

Psí park - Prednádražie
Finančné prostriedky budú použité na jednoduchý projekt a realizáciu oploteného 

psieho parku s prislúchajúcimi agility prvkami a mobiliárom. 
 20 000 € (rozpočet 2016) zákazka s nízkou hodnotou

Zátvor - dvor č.1

Zabezpečenie projektovej dokumentácie obnovy posledného z troch dvorov (dvor 

č. 1) obytného súboru Zátvor. Projekt bude podkladom pre modernizáciu, novú 

funkčnú úpravu a estetizáciu riešeného verejného priestoru.

 6 000 € (rozpočet 2016 ) +        

6 000 € (rozpočet 2017) 
zákazka s nízkou hodnotou 05/2017

Vodáreň - dvor č.2
Na obnovu druhého dvora v obytnom súbore Vodáreň bude zabezpečený projekt, 

ktorý bude podkladom na revitalizáciu a modernizáciu v roku 2018.

 6 000 € (rozpočet 2016 ) +        

6 000 € (rozpočet 2017) 
zákazka s nízkou hodnotou 05/2017

Hospodárska - úprava vybraných dvorov

S cieľom obnoviť a zmodernizovať vnútroblokové priestranstvá na Hospodárskej 

ulici bude zabezpečená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a 

realizáciu, ktorá bude podkladom pre postupnú rekonštrukciu dvorov v obytnom 

súbore medzi Kollárovou ulicou pri železničnej stanici a Študentskou ulicou.

 30 000 € (rozpočet 2017) podlimitná 04/2017

Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 - 64 (za Kysucou)

Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 

obnovy a modernizácie vnútroblokového priestranstva Na hlinách 42 - 64 v 

mestskej časti Trnava - sever.

 5 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 06/2017

Humanizácia okolia nákupného strediska Casalle

Predmetom bude aktualizácia časti projektovej dokumentácie „Humanizácia 

sídliska Prednádražie II v Trnave - časť D, 1. a 2. etapa“ obstaranej mestom Trnava 

v roku 2008.

 5 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 06/2017

Parčík pri Synagóge

Pre nevyužívané a uzatvorené územie medzi budovami Synagógy a bývalého 

detského domova (Stefaneum) bude vypracovaná projektová dokumentácia na 

vybudovanie parkovo-reprezentačného priestoru za účelom sprístupnenia 

verejnosti.

 10 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 03/2017

Revitalizácia parku na Kapitulskej ulici
Pre územie parku bude vypracovaná nová projektová dokumentácia, ktorá bude 

podkladom pre celkovú dizajnovú úpravu územia parku.
 20 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 03/2017

Park Janka Kráľa - revitalizácia územia  15 000 € (rozpočet 2016) 

2.ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



G.Dusíka - spoločné priestory podľa námetu mestských 

zásahov

Projektová dokumentácia na osadenie relaxačného, herného a fit mobiliáru na 

verejných uličných priestoroch G. Dusíka.
 7 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 03/2017

Realizácia:

G.Dusíka - spoločné priestory podľa námetu mestských 

zásahov

Nákup a osadenie relaxačného, herného a fit mobiliáru na verejných uličných 

priestoroch G. Dusíka
 53 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 09/2017

Revitalizácia parku na Kapitulskej ulici
Na základe novej projektovej dokumentácie bude začatá realizácia obnovy územia 

pri zohľadnení už zabezpečených stavebných objektov.
 10 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 09/2017

Námestie SNP

V roku 2017 budú začaté práce na komplexnej obnove priestoru námestia. Pôjde o 

rekonštrukciu územia nadväzujúceho na pešiu zónu pred okresným súdom až po 

Rázusovu ulicu a ulicu A. Žarnova. Súčasťou stavby bude aj vyprezentovanie 

„Dolnej brány“ pri okresnom súde.

 90 000 € (rozpočet 2017)+     

22 759,43 € (2016) 
podlimitná 06/2017

Kamenný mlyn - Horný rybník - lávka  

S cieľom umožniť pohyb a pobyt verejnosti nad vodnou hladinou Horného rybníka 

v areáli Kamenného mlyna bude vybudovaná lávka, resp. jej časť s plávajúcimi 

stromami a vodnou záhradou.

 100 000 € (rozpočet 2017) podlimitná 06/2017

Studne na území mesta

Predmetom bude obstaranie studní na vybraných lokalitách mesta ako zdrojov 

vody pre zalievanie verejnej zelene. Zámerom je vybudovať v každej mestskej časti 

aspoň jednu „tankovaciu“ studňu – odberného miesta pre cisterny.

                                     50 000,00   podlimitná 02/2017

Mestá odolné na dopady zmeny klímy /+ODaKS, OÚRaK/

Obsahom položky je projektová príprava a realizácia rôznych typov adaptačných 

opatrení na očakávané dopady zmeny klímy na území nášho sídla v zmysle 

Stratégie adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy – vlny horúčav, prijatej 

mestom v roku 2015. Jedná sa o zabezpečenie rôznych typov tienenia, rôznych 

foriem zadržiavania zrážkovej vody, ochladzovania prostredia vodou, realizáciu 

strešnej a vertikálnej zelene a ďalších.

 50 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 03/2017

Zelený slnečník Obstaranie výroby a dodávky štyroch modulov mobilného tieniaceho nosiča.  25 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou

Rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu 

Zavarská cesta - 2. etapa
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekultivácie SKO.  10 000 € (rozpočet 2016) zákazka s nízkou hodnotou 02/2017

Rekultivácia I. kazety skládky tuhého komunálneho odpadu Po objemovom a tvarovom naplnení ďaľších kaziet telesa skládky bude  600 000 € (rozpočet 2017)     podlimitná 04/2017

Projekt Útulok a podpora samostatného bývania pre 

rodiny s deťmi

V súlade s prioritami, ktoré boli zadefinované pri spracovaní Komunitného plánu 

sociálnych služieb, je potrebné na území mesta vybudovať sociálnu infraštruktúru 

na riešenie krízových situácií a núdzového bývania pre rodiny a jednotlivcov s 

deťmi. Na realizáciu projektu je navrhnutá lokalita na ulici Konštantína Čulena.

 20 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 02/2017

3. ODPADOVĚ HOSPODÁRSTVO

8.SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ



Budovy škôl a školských zariadení

• výmena okien 

Postupná výmena okien bude v roku 2017 na častiach budov základných škôl s 

materskými školami K. Mahra, I. Krasku, Vančurova, Atómová (v budove materskej 

školy na ulici Okružná 19). Výmena okien je jednou z podmienok na zabezpečenie 

tepelnej stability budov za účelom dosiahnutia energetickej efektívnosti.

 320 000 € (rozpočet 2017) podlimitná 02/2017

• oprava sociálnych zariadení na základných a materských 

školách

Oprava zostávajúcich pôvodných sociálnych zariadení na ZŠ s MŠ K.Mahra (budova 

ZŠ).
 20 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 02/2017

• ZŠ s MŠ Spartakovská 5

statické zabezpečenie materskej školy - PD 2016,realizácia 

2017

V pavilóne MŠ bola narušená statika budovy z dôvodu porušenia kanalizačného 

potrubia v exteriérovej aj interiérovej časti. Unikajúca splašková voda vytvorila pod 

podlahami sociálnych zariadení kavernu. Následkom toho, začala časť budovy 

klesať, čo sa prejavilo prasklinami v múroch a podlahách sociálnych zariadení. Na 

základe uvedeného je nevyhnutné zrealizovať statické zabezpečenie budovy a 

rekonštrukčné práce v sociálnych zariadeniach.

 63 660,14 € s DPH zákazka s nízkou hodnotou 03/2017

Materská škola (objekt IMPAKO) -PD, realizácia
Projektová dokumentácia na vybudovanie multifunkčného objektu s dispozičným 

riešením pre potreby materskej školy a prvý stupeň základnej školy.
 350 000 € (rozpočet 2017) podlimitná 04/2017

Rekonštrukcia športového areálu -(PD=2016,realizácia 

=2017)

V areáli základnej školy bude v zmysle projektovej dokumentácie z 07/2016 

vybudované multifunkčné športovisko vrátane bežeckého oválu a sektoru skoku do 

diaľky.

                                  348 664,91   podlimitná 03/2017

rekonštrukcia terás na materskej škole na ul. Okružná 19

Exteriérové terasy v materskej škole sú v zlom technickom stave, pôvodná dlažba 

je na viacerých miestach vypadaná, čo ohrozuje bezpečnosť a zdravie detí. Z 

uvedeného dôvodu je navrhnuté terasy zrekonštruovať.

 10 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 03/2017

• ZŠ s MŠ K. Mahra

 rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MŠ

Nefunkčnú kanalizáciu je potrebné zrekonštruovať v exteriérovej i interiérovej časti 

materskej školy. Následne bude potrebné zrekonštruovať štvoro sociálnych 

zariadení s umývarkami. Bude potrebné vymeniť zdravotechnické zariadenia, 

obklady, dlažby, inžinierske siete.

 177 200 € (rozpočet 2017) podlimitná 02/2017

• ZŠ s MŠ Nám. SUT

 rozšírenie kapacity ZŠ v pavilóne B (schody + PD)

Vzhľadom na zvyšujúcu sa potrebu kapacity základnej školy je navrhované 

vybudovať nové triedy v podkroví pavilónu B. V roku 2017 bude vypracovaná 

projektová dokumentácia a následne zrealizovaná výstavba schodišťa do podkrovia 

objektu.

 40 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 01/2017 + 04/2017

• ZUŠ M.Sch.Trnavského

rekonštrukcia strechy + nadstavba PD 2017, realizácia 2018

V zmysle odborného stavebného posudkuna sedlovú strechu vnútorného krídla 

budovy základnej umeleckej školy bola doporučená: celková výmena keramickej 

krytiny, úplná výmena strešného latovania, výmena všetkých oplechovaní a 

dažďových žľabov a výmena približne 5 – 10 % konštrukčných prvkov krovu. Vysoko 

poškodený strop schodiskového traktu, na ktorom bude potrebné jeho celkové 

odstránenie, staticky narušené murivo znovu premurovať a ukončiť 

železobetónovým vencom, na ktorý bude vytvorený nový trámový strop s novou 

skladbou strešného plášťa, zodpovedajúci novým tepelno-technickým normám.

 130 000 € (rozpočet 2017) podlimitná 03/2017

Rekonštrukcia objektu Kalokagatie

Filozofia obnovy predmetného objektu so záhradou spočíva v jeho vzájomnom 

prepojení s okolitým  územím a to Ružovým parkom a historickým centrom mesta 

Trnava. Zároveň navrátenie umelecko-historického a architektonicko-historického 

výrazu  s novou navrhovanou funkciou objektu (dnes CVČ Kalokagatia).

 30 000 € (rozpočet 2016) podlimitná 03/2017

9. ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM



PROJEKTY /RIUS/

• integrovaný projekt vzdelávania - vybudovanie MŠ 

Gorkého

Cieľom projektu je vybudovanie novostavby materskej školy v areáli ZŠ Gorkého s 

kapacitou cca 60 detí.Projekt zároveň umožní komplexne riešiť súbor problémov 

obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia a s dôrazom na rómsku 

komunitu (MRK), ktorými sú nedostatočné vzdelávanie detí, predčasné 

ukončovanie povinnej školskej dochádzky žiakov, nízka úroveň vzdelávania 

dospelej populácie z MRK, nízka úroveň zdravotného povedomia a hygieny, 

sociálne a výchovné problémy v rodinách MRK. Projekt bude realizovaný v prípade 

získania nenávratného finančného príspevku v predpokladanej výške cca 400 000 

eur  z Integrovaného regionálneho operačného programu.

 400 000 € (rozpočet 2017) podlimitná 02/2017

Rekonštrukcia areálu AŠK Slávia

V položke je zahrnutá realizácia Areálu hodu kladivom, diskom a lukostreľby a 

finančné náklady na projektové dokumentácie vybraných športovísk v areály Slávie 

(bežecké trasy, retoping atletického štadióna).

 154 000 € (rozpočet 2017) z 

toho 125 979,66 Areál hodu 

kladivom   +       25 000 € 

(rozpočet 2016) 

podlimitná 02/2017+04/2017

11.KULTÚRA

Obnova mestského opevnenia - východná vetva, pri múzeu
V nadväznosti na opravené úseky zostáva neopravená posledná časť mestského 

opevnenia od lávky - obytný súbor Hlboká po múzeum.
 30 000 € (rozpočet 2016) zákazka s nízkou hodnotou 01/2017 - PD

Iluminácia hradby - východná vetva od Bučianskej

Na základe výsledkov skúšok spôsobu iluminácie na vybranom úseku hradieb v 

auguste a septembri 2016 za účasti zástupcov Krajského pamiatkového úradu 

Trnava a vedenia mesta bola v októbri 2016 vypracovaná realizačná projektová 

dokumentácia. Po odsúhlasení projektovej dokumentácie a vydaní stavebného 

povolenia bude vyhlásená súťaž na dodávateľa.

 54 000 € (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 02/2017

Zatiaľ nezadané akcie

AŠK Slávia - kamerový systém DI - PD

AŠK Slávia - kamerový systém DI - R

Parčík Bela IV. - realizácia studne

Galéria - rozšírenie automatických závlah

Námestie kráľovnej Konštancie-archeologický výskum

Námestie kráľovnej Konštancie-architektonicko-historický 

výskum

Námestie kráľovnej Konštancie-geodetické zameranie 

nálezov

Námestie kráľovnej Konštancie-fotogrametria

Námestie kráľovnej Konštancie-vytvorenie sociálneho 

zázemia pre odsúdených

Námestie kráľovnej Konštancie-stavebné mechanizmy

Námestie kráľovnej Konštancie-úprava komunikácii do 

pôvodného stavu

Majetkový servis - služby (cyklochodníky)

Koordinártor bezpečnosti na stavby a projektov

Oprava strechy na Dome smútku v Modranke

Nákup termopapiera do parkovacích automatov Termopapier do parkovacích automatov  na výdaj parkovacích lístkov.                                        2 300,00   zákazka s nízkou hodnotou Január, Február  2017

Nákup  plastových mincí s čipom.
Plastové mince používané ako parkovacie médium v závorovom systéme 

Starohájska.
                                       4 000,00   zákazka s nízkou hodnotou

Október, November 2017

Periodická servisná prehliadka  závorového systému 

Starohájska.

Pravidelná ročná servisná prehliadka závorového systému Starohájska, nastavenie 

a výmena opotrebovaných dielov.
                                       2 000,00   zákazka s nízkou hodnotou

September 2017.

Sanácia lávky Starohájska ulica Družba Oprava mostného objektu lávky                                   245 000,00   Podlimitná Február-Marec

Diagnostika MK Meranie rovinatosti (koľají)                                      30 000,00   Podlimitná Marec

Nákup letničiek a trvaliek - závesné kvetináče

Zabezpečenie nákupu  rastlín s výsadbou, zapestovaním rastlín, dopravy na miesto 

plnenia, dodania hnojivej dávky na celú sezónu a plánu údržby.                                                                                    

Závesné kvetináče – Hlavná ulica, Kapitulská, Hviezdoslavova, Bernolákova brána.

                                       4 200,00   zákazka s nízkou hodnotou I.Q

10. MLÁDEŽ A ŠPORT

odbor dopravy a komunálnych služieb



 Nákup letničiek - pyramídy, valce

Zabezpečenie nákupu  rastlín s výsadbou, zapestovaním rastlín, dopravy na miesto 

plnenia, dodania hnojivej dávky na celú sezónu a plánu údržby.                                                                                  

Pyramídy (4 ks) pred radnicou a valce (3 ks) na Pešej zóne.

                                       1 750,00   zákazka s nízkou hodnotou I.Q

Nákup letničiek - hrantíky radnica, závesné kvetináče

Zabezpečenie nákupu  rastlín s výsadbou, zapestovaním rastlín, dopravy na miesto 

plnenia, dodania hnojivej dávky na celú sezónu a plánu údržby.                                                                                    

Hrantíky v oknách na radnici a závesné kvetináče – Staničná, Kollárova

                                       1 000,00   zákazka s nízkou hodnotou I.Q

Nákup letničiek a trvaliek - záhony CMZ

Zabezpečenie nákupu  rastlín a dopravy na miesto plnenia                                                                        

Záhony pod hruškami – Pešia zóna, Záhon vlna za Štefánikom – promenáda, 

Oblúkový záhon pri soche pápeža – Univerzitný kostol, Trojičné námestie – záhony 

pri pošte a kruhy pri Historke.

                                       2 850,00   zákazka s nízkou hodnotou I.Q

 Nákup letničiek - záhon Trojičné námestie
Zabezpečenie nákupu  rastlín a dopravy na miesto plnenia                                                                        

Záhon Trojičné námestie – letničky         
                                       2 300,00   zákazka s nízkou hodnotou I.Q

Nákup trvaliek, tráv - záhon Trojičné námestie
Zabezpečenie nákupu  rastlín a dopravy na miesto plnenia                                                                          

Záhon Trojičné námestie – trvalky, trávy      
                                       1 000,00   zákazka s nízkou hodnotou I.Q

Nákup letničiek a trvaliek - nádoby a vázy CMZ
Zabezpečenie nákupu  rastlín a dopravy na miesto plnenia                                                                          

Nádoby a vázy CMZ
                                       2 600,00   zákazka s nízkou hodnotou I.Q

Rez drevín - Park J.Kráľa, Bernolákov park a J.Slottu 2
Zabezpečenie bezpečnostného rezu drevín v Parku J.Kráľa, Bernolákovom parku a 

zabezpečenie rezu (zlepšenie statiky) stromu na ulici J.Slottu č.2 
                                     35 000,00   

Podlimitná

I.Q

Postrek pagaštanov Zabezpečenie postreku pagaštanov proti Ploskáčikovi pagaštanovému                                        5 000,00   zákazka s nízkou hodnotou I.Q

 Nákup stromov Zabezpečenie nákupu stromov - jarná výsadba 2017                                      20 000,00   Podlimitná I.Q

Pasport zelene

Zabezpečenie zberu a spracovanie grafických a atribútových dát 2. časti obvodu 

zelene č. 3 – Linčianska, celá časť obvodu zelene č. 9 – Modranka, č. 10 – Kamenný 

mlyn Lesopark a č. 11 – Kamenný mlyn Centrum. 

                                     30 000,00   

Podlimitná

I. - II.Q

 Aktualizácia pasportu zelene
Zabezpečenie aktualizácie pasportu zelene v obvode zelene v č.1 Centrálna 

mestská zóna a zapracovanie nových porealizačných zameraní
                                       5 000,00   zákazka s nízkou hodnotou I. - II.Q

 Dokument starostlivosti o dreviny Zabezpečenie pasportu stromov a dokumentu starostlivosti o dreviny                                        5 000,00   zákazka s nízkou hodnotou II.Q

 Nákup dvojročných rastlín                                        1 500,00   zákazka s nízkou hodnotou II.Q

Nákup cibuľovín                                        3 000,00   zákazka s nízkou hodnotou II.Q

 Nákup stromov Zabezpečenie nákupu stromov - jesenná výsadba 2017                                      30 000,00   Podlimitná III.Q

Údržba a opravy fontán Údržba a opravy fontán                                      88 000,00   Podlimitná I.Q

Údržba a opravy verejných WC Údržba a opravy verejných WC 167 420,00                                 Podlimitná I.Q

Údržba a opravy lavičiek a mobiliáru Údržba a opravy lavičiek a mobiliáru                                      81 480,00   Podlimitná I.Q

Údržba a opravy ihrísk Údržba a opravy ihrísk 176 280,00                                 Podlimitná I.Q



Oprava a údržba mestského informačno-navigačného 

systému
Údržba a opravy                                      12 000,00   zákazka s nízkou hodnotou

I.Q

TTJ - čistenie jarmočniska TTJ - čistenie jarmočniska                                      10 800,00   zákazka s nízkou hodnotou III.Q

TTJ - čistenie občerstvovacích centier TTJ - čistenie občerstvovacích centier                                        2 800,00   zákazka s nízkou hodnotou III.Q

TTJ - ozvučenie jarmočniska TTJ - ozvučenie jarmočniska                                        3 500,00   zákazka s nízkou hodnotou III.Q

TTJ - elektromonážne práce zabezpečenie dočasných el. rozvodov pre potreby predajcov                                        8 500,00   zákazka s nízkou hodnotou III.Q

TTJ - postavenie tribúny postavenie tribúny pre kultúrny program                                        2 900,00   zákazka s nízkou hodnotou III.Q

TTJ - materiálno-technické zabezpečenie montáž, demontáž stánkov, pártystanov, rozmiestnenie stolov, lavíc                                        8 000,00   zákazka s nízkou hodnotou III.Q

PD pre CSS PD pre CSS na križovatke Športová - Kollárová                                      20 000,00   Podlimitná I.Q

Verejné osvetlenie Výber správcu a prevádzkovateľa VO (koncesná alebo rámcová dohoda) Podlimitná/Nadlimitná III.-VI.Q

Prenájom obytných kontajnerov s vybavením
Prenájom obytných kontajnerov pre odsúdených, vykonávajúcich pomocné práce 

pre mesto.
                                       2 500,00   zákazka s nízkou hodnotou

I.Q

Preprava odsúdených Preprava odsúdených Hrnčiarovce nad Parnou - Trnava a späť                                        3 050,00   zákazka s nízkou hodnotou I.Q

Čistenie prenosných WC Čistenie prenosných WC                                           322,00   zákazka s nízkou hodnotou I.Q

Nákup materiálu Nákup rukavíc a náradia pre odsúdených                                           500,00   zákazka s nízkou hodnotou I.Q

Nákup potravín Nákup potravín - pitný režim pre odsúdených                                           160,00   zákazka s nízkou hodnotou I.Q

Nákup ochranných pracovných pomôcok
Nákup ochranných pracovných pomôcok pre MOS - pracovné rukavice, pracovný 

odev
                                       1 300,00   zákazka s nízkou hodnotou

I.-IV.Q

Nákup náradia pre MOS Nákup náradia pre MOS                                        1 000,00   zákazka s nízkou hodnotou I.-IV.Q

Nákup vriec pre MOS Nákup vriec pre MOS                                        1 000,00   zákazka s nízkou hodnotou I.Q

Deratizácia Jarná a jesenná deratizácia verejnej zelene a kontajnerových stojísk                                      16 666,00   zákazka s nízkou hodnotou I.Q

Odchyt holubov Odchyt holubov ( verejné obstarávanie zrušené II/207)                                        8 333,00   zákazka s nízkou hodnotou I.Q



Výroba tlačív pre materské školy
triedne knihy, dochádzka detí, kniha dochádzky dospelých,kniha úrazov, evidenčné 

lístky, osobný spis dieťaťa.... 
                                          425,00   zákazka s nízkou hodnotou

máj

MDD - nákup darčekov  didaktické pomôcky, hračky, stavebnice, knihy...                                           800,00   zákazka s nízkou hodnotou máj

OOPP pre MŠ osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov MŠ                                        8 500,00   zákazka s nízkou hodnotou máj

Vianoce - darčeky pre materské školy  didaktické pomôcky, hračky, stavebnice, knihy...                                           264,00   zákazka s nízkou hodnotou december

Vianoce - nákup darčekov darčeky vhodné pre riaditeľky, vedúce ŠJ                                           264,00   zákazka s nízkou hodnotou december

školské potreby pre deti MŠ - hmotná núdza perá, ceruzky, farebné papiere, nožnice, farby, krepový papier                                           100,00   zákazka s nízkou hodnotou september

FoTToFest tlač plagátov a pozvánok                                           300,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

FoTToFest drobný nákup - malinovky, napolitanky,                                           150,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

Západné krídlo

kancelársky materiál - čistiace prostriedky, sáčky do koša, plastové poháre, 

plastové a papierové taniere, servítky, spony na papier, celofán, sačky, alobal, 

alobalove podnosy, papierové utierky, visačky na menovky,  a pod.

                                          150,00   zákazka s nízkou hodnotou

apríl

Cena za mimoriadne výsledky drobný nákup - kancelársky materiál, kvety                                           100,00   zákazka s nízkou hodnotou máj

Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského výroba bannera                                           100,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského grafický návrh a tlač propagačných materiálov                                        1 800,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského technické zabezpečenie                                           350,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského ozvučenie koncertu                                        2 000,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského zabezpečenie počítačového programu                                           400,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského technické zabezpečenie koncertu                                        3 500,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského grafický návrh a tlač bulletinu                                           100,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského ladenie klavírov                                           800,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského služby v divadle                                           800,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavského tlmočenie a prekladanie                                           400,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

Reprezentačný ples mesta Trnava nákup vína                                        2 000,00   zákazka s nízkou hodnotou november

Reprezentačný ples mesta Trnava grafický návrh a tlač plagátu, bilboardu a vstupeniek                                           550,00   zákazka s nízkou hodnotou november

nákup technológií do školských jedální dopĺňanie vybavenia školských jedální podľa aktálnej potreby                                      20 000,00   zákazka s nízkou hodnotou priebežne

Kreatívny materiál - Predvianočné tvorivé dielne pre deti, 

Mesto detí
kreatívny materiál - rôzny materiál a pomôcky od rôznych dodávateľov                                        7 000,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl, jún - september

odbor vzdelávania, športu a kultúry



kancelársky materiál - Predvianočné tvorivé dielne pre 

deti, Mesto detí

fixy, farbičky, ceruzky, lepiace pásky, perá, papier biely, papier farebný, papier 

baliaci, papier dekoračný,  špagát, lepidlá a pod.
                                       3 000,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl, september

zdravotnícky a hygienický materiál, čistiace potreby
čistiace prostriedky, sáčky do koša, plastové poháre, servítky, sačky, toaletný 

papier, papierové utierky, a pod.
                                       2 000,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl/máj, október

tlač - Predvianočné tvorivé dielne pre deti, Mesto detí
tlač podkladov pre prácu s deťmi, tlač propagačných a informačných materiálov v 

rôznych formátoch a rôznej kvality
                                       4 000,00   zákazka s nízkou hodnotou február, september

Doprava FK Lokomotíva autobusová doprava na turnaj v partnerskom meste Zabrze                                           800,00   zákazka s nízkou hodnotou február

Memoriál Karola Holoviča technická realizácia vlastného podujatia HK Trnava                                           600,00   zákazka s nízkou hodnotou marec

Veľká cena Trnavy v plávaní technická realizácia vlastného podujatia Plavecký klub STU Trnava                                        1 000,00   zákazka s nízkou hodnotou marec

Olympiáda materských škôl I. - technické zabezpečenie 

stanovíšť
technické zabezpečenie ôsmych rôznych stanovíšť - osem klubov)                                           900,00   zákazka s nízkou hodnotou

apríl

Memoriál Dušana Svatého technická realizácia vlastného podujatia TJ Elán Trnava                                           600,00   zákazka s nízkou hodnotou máj

Tenisový turnaj o pohár primátora technická realizácia vlastného podujatia Trnavská tenisová liga                                           850,00   zákazka s nízkou hodnotou máj

Cyklistický výlet do J. Bohuníc - strava zabezpečenie stravy pre účastníkov podujatia                                           800,00   zákazka s nízkou hodnotou máj

Cyklistický výlet do J. Bohuníc - organizačné zabezpečenie zabezpečenie usporiadateľskej služby                                           200,00   zákazka s nízkou hodnotou
máj

Futbalový turnaj mestských polícií a úradov - ubytovanie ubytovanie hostí zo Zabrze                                        1 200,00   zákazka s nízkou hodnotou
jún

Bernohy do Kamenáča technická realizácia vlastného bežeckého podujatia                                           250,00   zákazka s nízkou hodnotou august

Volejbalový turnaj o pohár primátora technická realizácia vlastného  podujatia VO HIT Trnava                                        1 000,00   zákazka s nízkou hodnotou september

Cyklistický výlet do Smoleníc- strava zabezpečenie stravy pre účastníkov podujatia                                           800,00   zákazka s nízkou hodnotou september

Cyklistický výlet do Smoleníc - organizačné zabezpečenie zabezpečenie usporiadateľskej služby                                           200,00   zákazka s nízkou hodnotou
september

Basketbalový turnaj - nákup cien nákup cien v podobe pohárov pre víťazné družstvá                                           130,00   zákazka s nízkou hodnotou september

Basketbalový turnaj - pitný režim nákup nápojov pre účastníkov                                             30,00   zákazka s nízkou hodnotou september

Športový deň na námestí zabezpečenie ozvučenia podujatia                                           250,00   zákazka s nízkou hodnotou september

Športový deň na námestí nákup nápojov pre účastníkov                                             30,00   zákazka s nízkou hodnotou september

Olympiáda materských škôl II. - technické zabezpečenie 

stanovíšť
technické zabezpečenie ôsmych rôznych stanovíšť - osem klubov)                                           900,00   zákazka s nízkou hodnotou

október

Olympiáda materských škôl II.- pitný režim nákup nápojov pre účastníkov                                             30,00   zákazka s nízkou hodnotou október

Vianočný pohár v karate technická realizácia vlastného  podujatia Karate Slovšport Trnava                                        1 000,00   zákazka s nízkou hodnotou november

Trnavský vianočný smeč technická realizácia vlastného  podujatia NK Slávia Trnava                                           700,00   zákazka s nízkou hodnotou november

Memoriál Víta Mrvu technická realizácia vlastného  podujatia RTVŠ Slávia Trnava                                           450,00   zákazka s nízkou hodnotou november

Vianočné atletické podujatia technická realizácia vlastného  podujatia AK AŠK Slávia Trnava                                        1 500,00   zákazka s nízkou hodnotou november



Servis a údržba výťahov v TTIP
Zabezpečenie servisu výťahov v objektoch SO 01 a SO 02 v TTIP - Trnava Industrial 

Park
                                       4 155,84   zákazka s nízkou hodnotou I.kvartál

Rekonštrukcia PO 01
Kompletná rekonštrukcia trojpodlažnej administratívnej budovy PO 01 v TTIP - 

Trnava Industrial Park 
                                  211 692,18   podlimitná zákazka III.kvartál

Servis a údržba sekčných brán v TTIP
Zabezpečenie servisu a údržby sekčných garážových brán v objektoch SO 01B, SO 

01C, SO 02, SO 03 v TTIP - Trnava Industrial Park
                                       2 789,25   zákazka s nízkou hodnotou I.kvartál

Čistiace prostriedky a hygienické potreby
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb pre TTIP - Trnava Industrial 

Park
                                       4 320,68   zákazka s nízkou hodnotou I. a III. kvartál 

Oprava klimatizácie / vykurovania SO 02
Oprava prípadne výmena vonkajších VRF jednotiek klimatizácie / vykurovania v 

objekte SO 02 v TTIP - Trnava Industrial Park
                                     17 887,00   zákazka s nízkou hodnotou I.kvartál

Servis klimatizácie / vykurovania v TTIP
Servis a údržba VRF systémov klimatizácie a vykurovania v objektoch SO 01A a SO 

02 a vzduchotechniky v objekte SO 01B v TTIP - Trnava Industrial Park
                                     20 196,98   podlimitná zákazka I.kvartál

Odborné prehliadky a skúšky VTZ elektrických v TTIP
Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektroinštalácií budov, bleskozvodov a 

areálového osvetlenia v TTIP - Trnava Industrial Park
                                       4 343,00   zákazka s nízkou hodnotou I.kvartál

Prevádzkovanie a údržba transformačnej stanice v TTIP
Prevádzkovanie a údržba transformačnej stanice nachádzajúcej sa v areáli TTIP - 

Trnava Industrial Park
                                       2 414,26   zákazka s nízkou hodnotou I.kvartál

Požiarna ochrana a BOZP v TTIP Zabezpečenie požiarnej ochrany a BOZP v areáli TTIP - Trnava Industrial Park                                      10 201,43   zákazka s nízkou hodnotou I.kvartál

Servis solárnych zariadení
Servis a údržba solárnych zariadení v objektoch SO 01A a SO 02 v TTIP - Trnava 

Industrial Park
                                       2 520,00   zákazka s nízkou hodnotou II.kvartál

Informačný pylón Výroba a osadenie informačného pylónu a úprava vstupu TTIP z Mikovíniho ul.                                      16 862,23   zákazka s nízkou hodnotou III.kvartál

Doplnenie kamerového systému 
Doplnenie kamerového systému do nepokrytých miest areálu TTIP - Trnava 

Industrial Park
                                       1 279,33   zákazka s nízkou hodnotou II.kvartál

Softvér na správu budov
Počítačový program na zjednodušenie práce s dátami potrebnými pre správu 

budov.
III.kvartál

OPaS tlakových nádob
Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob v objektoch TTIP - Trnava Industrial 

Park
zákazka s nízkou hodnotou II.kvartál

Servis elektroinštalácie
Servisné práce a pohotovostné opravy elektroinštalácie všetkých objektov v TTIP - 

Trnava Industrial Park
zákazka s nízkou hodnotou II.kvartál

Májový kvet 2017 Vystúpenie umelcov(agentúra)                                        1 500,00   zákazka s nízkou hodnotou marec

pódium + ozvučenie                                        1 500,00   zákazka s nízkou hodnotou marec

fotografické práce                                           180,00   zákazka s nízkou hodnotou marec

prenájom stanu na sprievodné podujatia                                           260,00   zákazka s nízkou hodnotou marec

Dovoz, odvoz, prenájom stánkov                                           900,00   zákazka s nízkou hodnotou marec

Dvor nádeje 2017 pódium+ozvučenie                                        1 000,00   zákazka s nízkou hodnotou máj

lavice a stánky                                           500,00   zákazka s nízkou hodnotou máj

balónová výzdoba                                           240,00   zákazka s nízkou hodnotou máj

Veľtrh pre seniorov 2017 ozvučenie                                           960,00   zákazka s nízkou hodnotou september

príprava haly                                           480,00   zákazka s nízkou hodnotou september

vystúpenie umelcov- 2 dni(agentúra)                                        1 440,00   zákazka s nízkou hodnotou september

vystúpenie mažoretiek                                           100,00   zákazka s nízkou hodnotou september

balónová výzdoba                                           230,00   zákazka s nízkou hodnotou september

strava - 2 dni                                           600,00   zákazka s nízkou hodnotou september

Komunitný plán sociálnych služieb 2017 tlač brožúry                                        2 400,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

Trnavské športové hry seniorov prenájom party stanu                                           240,00   zákazka s nízkou hodnotou marec

prenájom Slávia                                           120,00   zákazka s nízkou hodnotou marec

fotografické služby                                             48,00   zákazka s nízkou hodnotou marec

ceny pre víťazov                                           128,00   zákazka s nízkou hodnotou marec

Pochod zdravia seniorov ozvučenie                                             80,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

občerstvenie pre účastníkov/balíčky                                           680,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

Férové raňajky technické zabezpečenie                                           120,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

fotografické služby                                             48,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

Európsky týždeň mobility dopravné mobilné ihrisko                                           240,00   zákazka s nízkou hodnotou jún

program/agentúra                                        1 600,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

fotografické služby                                           160,00   zákazka s nízkou hodnotou jún

odbor priemyselného parku a inovačných procesov

odbor sociálny



Eu týždeň boja proti drogám lektorská činnosť                                           400,00   zákazka s nízkou hodnotou september

Program Doma na lôžku cvičenie pre seniorov v MTT                                             80,00   zákazka s nízkou hodnotou september

Dni zdravia materiál na merania                                        1 600,00   zákazka s nízkou hodnotou marec

fotografické služby                                           300,00   zákazka s nízkou hodnotou marec

občerstvenie pre zdravot.pracovníkov a študentov                                           150,00   zákazka s nízkou hodnotou marec

gastrolístky preb zdravot.pracovníkov a študentov                                           450,00   zákazka s nízkou hodnotou apríl

program                                        1 000,00   zákazka s nízkou hodnotou marec/apríl

Spracovanie Plánu udržateľnej mobility krajského mesta 

Trnava a jeho funkčného územia

Spracovanie Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného 

územia
656412,00 nadlimitná I.Q

Prestupný uzol - Zelený kríček
Stavebné práce - revitalizácia, rekonštrukcia a modernizácia nástupíšť a zastávok, 

cyklotrasa
??? podlimitná III.Q

Automatický parkovací dom pre bicykle Stavebné práce - zakladanie, zemné práce, dodávka  a montáž typovej konštrukcie 439420,99 podlimitná II.Q

PD - Cyklomost PSA Projektová dokumentácia 20000,00 zákazka s nízkou hodnotou I.Q

Inžiniersko-geologický prieskum - Medziháj, Kočišské Služby - inžiniersko-geologický prieskum ??? zákazka s nízkou hodnotou I.Q

PD - Multifunkčná zóna Medziháj Projektová dokumentácia ??? podlimitná II.Q

Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ul.
Stavebné práce - tieniace konštrukcie, verejné osvetlenie, záhradná architektúra, 

mobiliár
379448,16 podlimitná III.Q

Zabezpečenie stretnutia projektových partnerov - LUMAT Služby - prenájom priestorov, občerstvenie, vybavenie, strava 1000,00 zákazka s nízkou hodnotou I.Q

Revitalizácia vymedzeného územia - lesík Štrky - LUMAT Stavebné práce - revitalizácia, vodná plocha, zeleň ??? podlimitná IV.Q

Akčný plán pre integrovaný environmentálny manažment 

mestskej funkčnej oblasti Trnava - LUMAT
Analýza dostupnosti ekosystémových služieb mestskej funkčnej oblasti Trnava 7500,00 zákazka s nízkou hodnotou II.Q

Organizačné zabezpečenie lokálnych workshopov v rámci 

projektu LUMAT
Služby - prenájom priestorov, občerstvenie, vybavenie 1500,00 zákazka s nízkou hodnotou III.Q

Kancelársky papier Kancelársky papier                                        4 900,00   zákazka s nízkou hodnotou január

Čistiace a hygienické potreby Čistiace a hygienické potreby                                        8 000,00   podlimitná február

Tonery Tonery                                      13 000,00   podlimitná január

Servis a údržba motorových vozidiel Servis a údržba motoorvých vozidiel                                        4 990,00   zákazka s nízkou hodnotou február

Maľovanie priestorov Mestského úradu Maľovanie priestorov MsÚ                                      10 000,00   podlimitná 1. polrok

Kancelárske stoličky Kancelárske stoličky                                        4 990,00   zákazka s nízkou hodnotou 1. polrok

Kancelársky nábytok Kancelársky nábytok                                      20 000,00   podlimitná 1. polrok

Výmena vchodových plastových dverí Vchodové plastové dvere                                        7 500,00   podlimitná 1. polrok

útvar projektového manažmentu

odbor organizačný a vnútornej správy



Projektová dokumentácia

• dopravné štúdie - PHSR
Budú obstarané dopravné štúdie podľa požiadaviek (parkovacia politika, 

organizácia dopravy Tulipán)
30 000 eur (rozpočet 2017) zákazky s nízkou hodnotou

1. kvartál 2017 a ostatné v 

priebehu roku

Architektonické súťaže

Agátka 

Na využitie škály outdoorových relaxačných možností, ktoré poskytuje umelý 

kopec na okraji obytného súboru Tehelná za čerpacou stanicou pohonných hmôt 

na Bučianskej ulici bude zabezpečená projektová dokumentácia pre stavebné 

povolenie a realizáciu cez verejnú  anonymnú architektonickú súťaž návrhov.  

Projekt sa stane podkladom pre začatie realizačných prác v poslednom štvrťroku 

2017 s predpokladom dokončenia v roku 2018.

15 000 eur (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 1. kvartál 2017 (05/2017)

Námestie Konštancie (Kočišské - plánuje sa zmena)
Projektová dokumentácia, ktorá mala byť zabezpečená prostredníctvom verejnej 

anonymnej architektonickej súťaže návrhov pre Námestie Konštancie,  plánuje sa 

zmeniť  na zabezpečnie projektu pre lokallitu Kočišské.

20 000 eur (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 2. kvartál 2017 (09/2017)

•  zmeny Územného plánu mesta Trnava (ÚPN)
Cieľom obstarania je zabezpečenie zmien územného plánu mesta Trnavy v zmysle 

platnej legislatívy.
15 000 eur (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou

obstarávanie sa bude 

zabezpečovať jednotlivo pre 

konkrétne územia podľa 

aktuálnych potrieb v priebehu 

roku

•  zmeny ÚPN Kočišské
Predmetom bude zabezpečenie návrhu zmeny a zmeny územného plánu v lokalite 

Kočišské mesta Trnava v zmysle platnej legislatívy.
15 000 eur  (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 1. kvartál 2017

• strategické environmentálne posudzovanie (SEA)

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie strategických dokumentov pre 

činnosti, ktoré budú mať vplyv na životné prostredie v zmysle zákona o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

5 000 eur (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou

obstarávanie sa bude 

zabezpečovať jednotlivo pre 

konkrétne územia podľa 

aktuálnych potrieb v priebehu 

roku

• environmentálne posudzovanie (EIA)

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie environmentálneho posúdenia 

k navrhovaným činnostiam podľa aktuálnej potreby mesta v zmysle zákona o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

6 000 eur (rozpočet 2017) zákazky s nízkou hodnotou

obstarávanie sa bude 

zabezpečovať jednotlivo pre 

konkrétne územia podľa 

aktuálnych potrieb v priebehu 

roku

• štúdie, vizualizácie, posudky pre územné plánovanie
Zabezpečenie štúdií k pripravovaným projektovým dokumentáciám, vizualizácií a 

posudkov k projektom, ktoré budú zabezpečované v priebehu roku.
30 000 eur (rozpočet 2017) zákazky s nízkou hodnotou

obstarávanie sa bude 

zabezpečovať jednotlivo pre 

konkrétne územia podľa 

aktuálnych potrieb v priebehu 

roku

• Mestské zásahy Trnava
Organizácia workshopu, v rámci ktorého bude inštalovaná pozorovateľňa vtákov 

podľa projektu Mestské zásahy Trnava 2016.
10 000 eur (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 3. kvartál 2017

•  koncepcia obnovy areálov základných škôl

Predmetom bude obstaranie urbanisticko-architektonických štúdií moderného 

priestorového usporiadania areálov vytypovaných základných škôl so zámerom 

naplniť ideu „otvorených školských dvorov“. Pre šesť škôl už boli v predošlom 

období takéto štúdie obstarané a v súčasnosti slúžia ako územnoplánovací podklad 

pri postupnom budovaní samostatných objektov.

10 000 eur (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 2. kvartál 2017

odbor územného rozvoja a koncepcií
1. DOPRAVA

2.     ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

2.3  ÚZEMNOPLÁNOVACIE DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE



•  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Finančné prostriedky budú čerpané na vyhodnotenie zrealizovaných aktivít v 

predchádzajúcich dvoch rokoch a na aktualizáciu a prípravu akčného plánu.
1 000 eur (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 2. a 4. kvartál 2017

•  koncepcia hospodárenia s dažďovou vodou v sídle

Z položky bude zabezpečená štúdia, ktorej predmetom bude návrh najvhodnejších 

riešení a opatrení týkajúcich sa nakladania s dažďovými vodami v konkrétnych 

lokalitách mesta. 

25 000 eur (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 1. kvartál 2017

2.5.2 Kapitálové výdavky

Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru 

Parná - revitalizácia vodného toku a okolia - RIUS

V roku 2016 bola spracovaná komplexná štúdia zámeru a v roku 2017 sú plánované 

výdavky na spracovanie ďalších potrebných analýz, štúdií, správ pre 

environmentálne hodnotenia a pod.

50 000 eur (rozpočet 2017) zákazka s nízkou hodnotou 1. kvartál 2017

zvukové a obrazové prostiedky nákup  automajáku na nové služobné vozidlo                                        2 000,00   zákazka s nízkou hodnotou 2. štvrťrok

špeciálne stroje, technika, monitoring rozšírenie kamerového systému                                      21 000,00   podlimitná 1. štvrťrok

osobný automobil nákup nového služobného vozidla MsP                                      13 000,00   zákazka s nízkou hodnotou 1. štvrťrok

výstrojný materiál letná obuv, ponožky letné                                        4 100,00   zákazka s nízkou hodnotou 1. štvrťrok

výstrojný materiál kompletná výstroj nových príslušníkov MsP                                        7 500,00   zákazka s nízkou hodnotou 2. štvrťrok

výstrojný materiál nohavice let. , nohavice zim. 8000,00 zákazka s nízkou hodnotou 3. štvrťrok

výzbrojný materiál náboje, slzotvorné prostriedky....                                        1 500,00   zákazka s nízkou hodnotou 3. štvrťrok

všeobecný materiál čistiace prostriedky                                        3 000,00   zákazka s nízkou hodnotou 3. štvrťrok

všeobecný materiál kancelársky materiál 4 000,00                                      zákazka s nízkou hodnotou 3. štcrťrok

špeciálne stroje dig. Fotoaparáty 1 500,00                                      zákazka s nízkou hodnotou 1. štvrťrok

špeciálne stroje vozidlové vysielačky 1 500,00                                      zákazka s nízkou hodnotou 3. štvrťrok

Tlačiarenské služby zahrňujúce tlač mesačného 

programového plagátu
Tlačiarenské služby zahrňujúce tlač mesačného programového plagátu

1 800,00                                      
zákazka s nízkou hodnotou I. Kvartál 2017

Tlačiarenské služby zahrňujúce tlač Noviniek z radnice Tlačiarenské služby zahrňujúce tlač Noviniek z radnice
18 000,00                                   

zákazka s nízkou hodnotou I. Kvartál 2017

Servis  mestského rozhlasu v Modranke, odstraňovanie 

starých rozvodov mestského rozhlasu

Servis  mestského rozhlasu v Modranke, odstraňovanie starých rozvodov 

mestského rozhlasu
1 500,00                                      

zákazka s nízkou hodnotou I. Kvartál 2017

Elektronické dotykové informačné tabule Elektronické dotykové informačné tabule 15 000,00                                   zákazka s nízkou hodnotou III. Kvartál 2017

Zabezpečenie leteniek na zahraničné služobné cesty Zabezpečenie leteniek na zahraničné služobné cesty
4 000,00                                      

zákazka s nízkou hodnotou I. - IV. Kvartál 2017

Ubytovanie počas zahraničných služobných ciest Ubytovanie počas zahraničných služobných ciest 3 000,00                                      zákazka s nízkou hodnotou I. - IV. Kvartál 2017

Tlmočnícke a prekladateľské služby Tlmočnícke a prekladateľské služby 1 500,00                                      zákazka s nízkou hodnotou I. - IV. Kvartál 2017

Fotografické služby ? Fotografické služby ? 600,00                                         zákazka s nízkou hodnotou I. Kvartál 2017

Kancelária primátora

2.5 PROJEKTY

Mestská polícia


