
 
ČISTÝ DEŇ – NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA, HODY 1228, 924 01 
GALANTA 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Od [01.10.2015]  Do [31.12.2015] 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  8 

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu *++ na konci formulára) 

Názov zákazky 
„Bicykle pre neziskovú organizáciu“ 

Druh zákazky Tovar 

Predmet zákazky 
„Bicykle pre neziskovú organizáciu“ 

Názov zmluvy Objednávka 

Dátum uzatvorenia zmluvy 
18.12.2015 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

3 932 €  s DPH 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov 
ŠPORT SERVIS KLUB s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 
36327221 

Ulica a číslo Centrum 14/19 

Mesto/Obec Považská Bystrica 

PSČ 017 01 

Štát Slovensko 

Telefón 
042 4340 067 

Email: 
sportservis.klub@centrum.sk 

Internetová adresa (URL):  
0.1  

Poznámka: *Kliknutím zadáte text+ *Kliknutím zadáte dátum.+ *Vybrať dátum+ – po kliknutí na výberové pole môžete 

zadať vlastný text, resp. vybrať dátum; *Vyberte položku.+ – po kliknutí na výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu; 

*Kliknutím zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na 

tip a stlačením medzerníka ho 

 

mailto:sportservis.klub@centrum.sk


 
ČISTÝ DEŇ – NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA, HODY 1228, 924 01 
GALANTA 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Od [01.10.2015]  Do [31.12.2015] 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  6 

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu *++ na konci formulára) 

Názov zákazky 15600000-4 mlynárenské výrobky, škrob a škrobové výrobky 

Druh zákazky Tovar 

Predmet zákazky 15600000-4 mlynárenské výrobky, škrob a škrobové výrobky 

Názov zmluvy Rámcová dohoda 

Dátum uzatvorenia zmluvy 
23.11.2015 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

39 900 Bez DPH 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov 
BAGETKA, s.r.o.  

Identifikačné číslo (IČO) 
36 226 335 

Ulica a číslo Nálepkova 293, 925 03 Horné Saliby 

Mesto/Obec Horné Saliby 

PSČ 925 03 

Štát Slovensko 

Telefón 
031/ 7852326 

Email: pekarenbagetka@gmail.com   

Internetová adresa (URL):  
0.1  

Poznámka: *Kliknutím zadáte text+ *Kliknutím zadáte dátum.+ *Vybrať dátum+ – po kliknutí na výberové pole môžete 

zadať vlastný text, resp. vybrať dátum; *Vyberte položku.+ – po kliknutí na výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu; 

*Kliknutím zadáte text.+ – stačí iba kliknúť na tip a začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite  na 

tip a stlačením medzerníka ho 

 

mailto:pekarenbagetka@gmail.com


 
ČISTÝ DEŇ – NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA, HODY 1228, 924 01 
GALANTA 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Od [01.07.2015]  Do [31.09.2015] 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  5 

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu *++ na konci formulára) 

Názov zákazky 15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 

Druh zákazky Tovar 

Predmet zákazky 15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 

Názov zmluvy Rámcová dohoda 

Dátum uzatvorenia zmluvy 
24.07.2015 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

39 900 Bez DPH 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov 
Arpád Bognár  Mäso údeniny  

Identifikačné číslo (IČO) 
14149109 

Ulica a číslo Eliášovce 284 

Mesto/Obec Nový Život 

PSČ 930 38 

Štát Slovensko 

Telefón 
 

Email: bognarmaso@bognarmäso.sk 

Internetová adresa (URL):  
0.1  

Poznámka: *Kliknutím zadáte text+ *Kliknutím zadáte dátum.+ *Vybrať dátum+ – po kliknutí na výberové pole môžete 

zadať vlastný text, resp. vybrať dátum; *Vyberte položku.+ – po kliknutí na výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu; 

*Kliknutím zadáte text.+ – stačí iba kliknúť na tip a začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na 

tip a stlačením medzerníka ho 

 

mailto:bognarmaso@bognarmäso.sk


 
ČISTÝ DEŇ – NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA, HODY 1228, 924 01 
GALANTA 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Od [01.10.2015]  Do [31.12.2015] 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  7 

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu *++ na konci formulára) 

Názov zákazky 

15300000-1 ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, 03100000-2 

poľnohospodárske a záhradné produkty , 03200000-3 obilniny, zemiaky, 

zelenina, ovocie a orechy 

Druh zákazky Tovar 

Predmet zákazky 

15300000-1 ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, 03100000-2 

poľnohospodárske a záhradné produkty , 03200000-3 obilniny, zemiaky, 

zelenina, ovocie a orechy 

Názov zmluvy Rámcová dohoda 

Dátum uzatvorenia zmluvy 
23.11.2015 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

39 500 Bez DPH 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov 
LUNYS, s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 
36 226 335 

Ulica a číslo Vodárenská 2011/38,   

Mesto/Obec Poprad - Veľká  

PSČ 058 01 

Štát Slovensko 

Telefón 
0948017377 

Email: cubon@lunys.sk 

Internetová adresa (URL):  
0.1  

Poznámka: *Kliknutím zadáte text+ *Kliknutím zadáte dátum.+ *Vybrať dátum+ – po kliknutí na výberové pole môžete 

zadať vlastný text, resp. vybrať dátum; *Vyberte položku.+ – po kliknutí na výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu; 

mailto:cubon@lunys.sk


*Kliknutím zadáte text.+ – stačí iba kliknúť na tip a začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na 

tip a stlačením medzerníka ho 

 


