
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Mestský úrad, odbor životného prostredia a dopravy 

Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš 

 
Z á p i s n i c a  8 / 2 0 1 7  

 
z mimoriadneho zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.10.2017 
v zasadačke Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Jaroslav Grešo, Dušan Fabián, Bc. Marián Vozárik, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc, Peter Ci-
bák, Ing. Ľubomír Mikita , poslanec MsZ Michal Paška, tajomník – Ing. Gabriel Lengyel,  
Neprítomní: Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Miriam Hatalová 
 
Program: 

1. Zabezpečenie prípravy a priebehu verejného obstarávania na dopravcu mestskej autobusovej do-
pravy Liptovský Mikuláš. 

 
Zasadnutie otvoril predseda komisie Jaroslav Grešo, privítal prítomných. Zároveň oboznámil prítom-

ných s programom , s ktorým komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
 
K bodu 1) Zabezpečenie prípravy a priebehu verejného obstarávania na dopravcu mestskej autobu-
sovej dopravy Liptovský Mikuláš 
 

Ing. Lengyel informoval, že Mesto Liptovský Mikuláš, sa ako jedno z prvých samosprávnych orgá-
nov v histórii SR  rozhodlo na základe uznesenia MsZ č. 123/2016 zo dňa 15.12.2016, že nový prevádzko-
vateľ MAD bude vybratý na základe verejného obstarávania   v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  s Naria-
dením EP a Rady č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave 
 

Výstupom z verejného obstarávania bude zmluva s novým prevádzkovateľom MAD na obdobie 10 
rokov s možnosťou jej predĺženia na ďalších 5 rokov s cieľom efektívnejšej, ekonomickejšej a dostupnejšej 
verejnej osobnej dopravy. Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej PHZ) je 15 318 000 €/15 rokov. PHZ je 
počítaná ako predpokladaný komplexný náklad (cena služby) vynaložený na poskytovanie služieb za ob-
dobie 15 rokov, to znamená 10 rokov trvania zmluvy a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní okrem iného i všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky, teda i možné predĺženie obdobia 
poskytovania služieb vo verejnom záujme v súlade s Nariadením 1370/2007 o 5 rokov. Od tejto hodnoty 
zákazky nie je odpočítaná žiadna položka (napríklad predpokladané tržby),  teda zahŕňa všetky nákladové 
položky vynaložené na zabezpečenie služby vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na úze-
mí mesta Liptovský Mikuláš za obdobie 15 rokov vrátane predpokladaných tržieb z cestovného.  

Uvedená PHZ bola počítaná ako predpokladaný náklad (cena služby) na 1. rok poskytovania služ-
by a následne indexovaná 2% každoročným nárastom nákladových položiek. Na spôsob výpočtu predpo-
kladanej PHZ bol použitý takýto mechanizmus, nakoľko dnes nie je možné predikovať infláciu ako ani def-
láciu oficiálne stanovenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky na obdobie 15 rokov. Preto hovoríme o 
Predpokladanej hodnote zákazky. 

Súčasťou hodnoty zákazky bude okrem výkonu samotných služieb aj povinnosť prevádzkovateľa 
disponovať moderným, ekologickým a kapacitne efektívnym vozovým parkom, ako aj zavádzanie moder-
ných a inovatívnych riešení a technológii vo verejnej osobnej doprave s cieľom zlepšiť dopravnú mobilitu 
obyvateľov mesta. 

Podrobný postup samotného verejného obstarávania, pokyny pre uchádzačov, kritéria pre vyhod-
notenie ponúk, opis predmetu zákazky, podmienky účasti na VO, aukčný poriadok  upravujú spracované 
súťažné podklady, na základe ktorých sa bude VO realizovať. 

 
 Vzhľadom k tejto výške predpokladanej hodnoty zákazky a najmä vzhľadom k zložitosti celého pro-
cesu verejného obstarávania je potrebné celý proces vrátane prípadných odvolacích konaní na Úrade pre 
verejné obstarávanie a prípravy zmluvy s víťazným uchádzačom zabezpečiť maximálne odborne 
s osobitným prístupom. Z tohto dôvodu je potrebné celú túto činnosť zabezpečiť externou spoločnosťou 
s doloženým know-how a skúsenosťami s touto špecifickou činnosťou, ako je obstarávanie dopravcu verej-
nej osobnej dopravy. 
 
 Z prieskumu trhu, ktorý bol vykonaný a v ktorom boli v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 
oslovené tri spoločnosti, bola vybratá ako najvýhodnejšia ponuka právnej kancelárie JANČO a PARTNERI, 
s. r. o. a to jednak z pohľadu výšky ceny, ktorá je 19 500 € bez DPH ako aj z pohľadu ich know-how 



a skúseností, nakoľko úspešne zabezpečovali verejné obstarávanie na dopravcu prímestskej autobusovej 
dopravy v Nitrianskom samosprávnom kraji. Predmetná finančná požiadavka je krytá v aktuálnom rozpočte 
na rok 2017 na programe 3.7 – Verejné obstarávanie. 
  
 Pre zabezpečenie tejto činnosti je potrebné uzatvoriť mandátnu zmluvu.    

 
 

Uznesenie 32/2017 
Komisia dopravy a VP odporúča materiál na schválenie MsZ 
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Gabriel Lengyel                                    Overil:     Jaroslav Grešo  
              tajomník komisie                                                    predseda komisie 


