
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY 
PODĽA § 7  
KLIKNUTÍM ZADÁTE TEXT. 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Od 1. júla 2014 Do 30. septembra 2014 
 

ZÁKAZKA POR. Č. 1. Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre MsÚ Dunajská Streda “ 

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

Názov zákazky Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre MsÚ Dunajská Streda “ 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre MsÚ Dunajská Streda “ 

Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 

Dátum uzatvorenia zmluvy 22. 9. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

4.752,00 Bez DPH   3.960,00 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov AUDIT-EXPERT, s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 36711748 

Ulica a číslo Tomášikova 5724/9 

Mesto/Obec Bratislava 

PSČ 821 01 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 
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 

 

 



Zákazka por. č. 2.: Výber projektového a finančného manažéra  pre projekt s názvom - Skvalitňovanie  výkonu terénnej  
sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS :27120130577-II. 

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

Názov zákazky 
Výber projektového a finančného manažéra  pre projekt s názvom - Skvalitňovanie  výkonu 
terénnej  sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS : 
27120130577-II 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky 
Výber projektového a finančného manažéra  pre projekt s názvom - Skvalitňovanie  výkonu 
terénnej  sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 
27120130577-II 

Názov zmluvy Zmluva na externý projektový manažment 

Dátum uzatvorenia zmluvy 11. 8. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

3.225,60 Bez DPH   3.225,60 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov STUDNICA, n.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 42053064 

Ulica a číslo SNP 5 

Mesto/Obec Šaľa 

PSČ 927 00 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 

 

 

 

 



Zákazka por. č. 3: Výber poskytovateľa internetu, káblovej televízie a verejnej telefónnej siete a napojenie existujúceho 
elektronického zabezpečovacieho systému na pult centrálnej ochrany mestskej polície 

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

Názov zákazky 
Výber poskytovateľa internetu, káblovej televízie a verejnej telefónnej siete a napojenie 
existujúceho elektronického zabezpečovacieho systému na pult centrálnej ochrany mestskej 
polície 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky 
Výber poskytovateľa internetu, káblovej televízie a verejnej telefónnej siete a napojenie 
existujúceho elektronického zabezpečovacieho systému na pult centrálnej ochrany mestskej 
polície 

Názov zmluvy 
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb internetu, káblovej televízie a verejnej telefónnej siete a 
napojenie existujúceho elektronického zabezpečovacieho systému na pult centrálnej ochrany 
mestskej polície 

Dátum uzatvorenia zmluvy 22. 9. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

16.992,00 Bez DPH   14.160,00 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Slovanet, a.s. 

Identifikačné číslo (IČO) 35765143 

Ulica a číslo Záhradnícka 151 

Mesto/Obec Bratislava  

PSČ 821 08 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 

 

 

 

 



Zákazka por. č. 4: Montáž a demontáž vodovodu počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014   

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

Názov zákazky Montáž a demontáž vodovodu počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky Montáž a demontáž vodovodu počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014 

Názov zmluvy 
Objednávka na  montáž a demontáž provizórneho vodovodu v parku kultúry a oddychu počas 
konania Žitnoostrovského jarmoka 2014 v celkovej hodnote 1.391,42 Eur vrátane DPH. 

Dátum uzatvorenia zmluvy 7. 8. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

1.391,42 Bez DPH   1.159,52 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov KOBOL & SCHUTZ, s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 36272434 

Ulica a číslo Galantská cesta 2B/658 

Mesto/Obec Dunajská Streda  

PSČ 929 01 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zákazka por. č. 5: Výber dodávateľa na zabezpečenie stanov počas Žitnoostrovského jarmoku- 2014 

Názov zákazky Výber dodávateľa na zabezpečenie stanov počas Žitnoostrovského jarmoku- 2014 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky Žitnoostrovský jarmok - prenájom stanov   

Názov zmluvy 
Objednávka na dodanie stanov a veľkostanov v počte 7 ks na Žitnoostrovský jarmok 2014 
konajúci sa v termíne od 18.9.2014 do 21.9.2014 v celkovej hodnote 5500 Eur vrátane DPH. 

Dátum uzatvorenia zmluvy 7. 8. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

5.500,00 Bez DPH   5.500,00 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Zsolt Végh - PROFITENT 

Identifikačné číslo (IČO) 32310927 

Ulica a číslo Blatná na Ostrove 256 

Mesto/Obec Blatná na Ostrove 

PSČ 930 32 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zákazka por. č. 6: Výber dodávateľa na zabezpečenie javiska, ozvučenia a osvetlenia  počas Žitnoostrovského jarmoku- 2014  

Názov zákazky 
Výber dodávateľa na zabezpečenie javiska, ozvučenia a osvetlenia  počas Žitnoostrovského 
jarmoku- 2014 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky 
Výber dodávateľa na zabezpečenie javiska, ozvučenia a osvetlenia  počas Žitnoostrovského 
jarmoku- 2014 

Názov zmluvy 
Objednávame si u Vás zabezpečenie javiska, ozvučenie a osvetlenie počas konania 
Žitnoostrovského jarmoka 2014 v dňoch od 18.9. 2014 do 21.9.2014 v celkovej hodnote 4000 
Eur vrátane DPH. 

Dátum uzatvorenia zmluvy 7. 8. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

4.000,00 Bez DPH   4.000,00 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov DEEP SOUND s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 36265829 

Ulica a číslo Čečínska Potôň 45 

Mesto/Obec Horná Potôň 

PSČ 930 36 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zákazka por. č. 7: Dodávka a zabezpečenie elektrickej energie a pohotovostnej služby počas Žitnoostrovského jarmoku - 
2014  

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

Názov zákazky 
Dodávka a zabezpečenie elektrickej energie a pohotovostnej služby počas Žitnoostrovského 
jarmoku - 2014 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky 
Dodávka a zabezpečenie elektrickej energie a pohotovostnej služby počas Žitnoostrovského 
jarmoku - 2014 

Názov zmluvy 
Objednávame si u Vás dodávku a zabezpečenie elektrickej energie a pohotovostnej šlužby počas 
Žitnoostrovského jarmoka 2014 , od 17.9.2014 do 21.9.2014 v celkovej hodnote 5.849,70 Eur 
vrátane DPH. 

Dátum uzatvorenia zmluvy 7.8.2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

5.849,70 Bez DPH   4.874,75 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov EKOM PLUS, s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 36236403 

Ulica a číslo Kračanska cesta 758 

Mesto/Obec Dunaská Streda 

PSČ 929 01 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 

 

 

 

 



Zákazka por. č. 8: Zabezpečenie  pekárenských výrobkov pre MŠ a pre CSS v pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda 

  

Názov zákazky Zabezpečenie  pekárenských výrobkov pre MŠ a pre CSS v pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky Zabezpečenie  pekárenských výrobkov pre MŠ a pre CSS v pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

Názov zmluvy Rámcová kúpna zmluva na dodanie pekárenských výrobkov. 

Dátum uzatvorenia zmluvy 21. 8. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

26.482,87 Bez DPH   22.069,06 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov DANUBIA a.s. 

Identifikačné číslo (IČO) 31 412 726 

Ulica a číslo Kračanská cesta 1186/47 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 01 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zákazka por. č. 9: Rekonštrukcia Nám. Á.Vámbéryho v Dunajskej Strede 

  

Názov zákazky Rekonštrukcia Nám. Á.Vámbéryho v Dunajskej Strede 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky „Rekonštrukcia Nám. Á.Vámbéryho v Dunajskej Strede 

Názov zmluvy Objednávka č. 1080/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 7. 7. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

18.641,02 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Antalics Tamás 

Identifikačné číslo (IČO) 40809099  

Ulica a číslo Smetanov háj   289/20 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 01 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zákazka por. č. 10: Terénne úpravy pred obytným blokom č. 192 

  

Názov zákazky Terénne úpravy pred obytným blokom č.192 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Terénne úpravy pred obytným blokom č.192 

Názov zmluvy Objednávka č. 1083/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 7. 7. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

7.295,50 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Antalics Tamás 

Identifikačné číslo (IČO) 40809099  

Ulica a číslo Smetanov háj   289/20 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 01 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zákazka por. č. 11: Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby – Modernizácia kotolne ZŠ Z. 

Kodálya s VJM v Dunajskej Strede 

  

Názov zákazky 
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby – Modernizácia kotolne ZŠ Z. Kodálya s VJM v 
Dunajskej Strede, 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky 
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby – Modernizácia kotolne ZŠ Z. Kodálya s VJM v 
Dunajskej Strede,, 

Názov zmluvy Objednávka č. 1087/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 10. 7. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

4.700,00 Bez DPH   3.916,67 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Ing. Terebessy Zoltán 

Identifikačné číslo (IČO) 33935742 

Ulica a číslo Jilemnického 7/203 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 01 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



Zákazka por. č. 12: Rozšírenie soc. zázemia MŠ Nám. SNP v Dunajskej Strede 

  

Názov zákazky Rozšírenie soc. zázemia MŠ Nám. SNP v Dunajskej Strede, 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Rozšírenie soc. zázemia MŠ Nám. SNP v Dunajskej Strede, 

Názov zmluvy Objednávka č. 1088/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 10. 7. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

7.880,40 Bez DPH   6.567,00 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Štefan Gavlíder - GAGAKO-STAV 

Identifikačné číslo (IČO) 32322127 

Ulica a číslo Nám Priateľstva  2169/19 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 01 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zákazka por. č. 13: Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému na MsÚ v Dunajskej Strede s 

napojením na PCO mestskej polície 

  

Názov zákazky 
Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému na MsÚ v Dunajskej Strede s napojením na PCO 
mestskej polície 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky 
Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému na MsÚ v Dunajskej Strede s napojením na PCO 
mestskej polície, 

Názov zmluvy Objednávka č. 1108/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 17. 7. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

2.260,00 Bez DPH   1883,33 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov JP-SERVIS, s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 36274721 

Ulica a číslo Jókaiho 5 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 01 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



Zákazka por. č. 14: Rekonštrukcia krytu vozovky pred bl. č. 289 na sídlisku Smetanov háj v Dunajskej 

Strede 

  

Názov zákazky Rekonštrukcia krytu vozovky pred bl. č. 289 na sídlisku Smetanov háj v Dunajskej Strede 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Rekonštrukcia krytu vozovky pred bl. č. 289 na sídlisku Smetanov háj v Dunajskej Strede, 

Názov zmluvy Zmluva o dielo 

Dátum uzatvorenia zmluvy 14. 8. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

32.918,43 Bez DPH   27.432,03 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov EKOM Plus s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 36236403 

Ulica a číslo Kračanská cesta 758/4 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 01 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zákazka por. č. 15: Obnova obkladov Pomníka obetiam II. svetovej vojny v Dunajskej Strede 

  

Názov zákazky Obnova obkladov Pomníka obetiam II. svetovej vojny v Dunajskej Strede, 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Obnova obkladov Pomníka obetiam II. svetovej vojny v Dunajskej Strede, 

Názov zmluvy Objednávka č. 1172/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 12. 8. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

3.437,47 Bez DPH   2.864,56 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Kántor - K.K.C., s.r.o 

Identifikačné číslo (IČO) 36249815 

Ulica a číslo Kračanská cesta 5467/54 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 01 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zákazka por. č. 16: Výstavba detského ihriska na Dunajskej ulici v Dunajskej Strede 

  

Názov zákazky Výstavba detského ihriska na Dunajskej ulici v Dunajskej Strede 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Výstavba detského ihriska na Dunajskej ulici v Dunajskej Strede 

Názov zmluvy Objednávka č. 1209/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 21. 8. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

12.360,00 Bez DPH   10.300,00 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov SPORT SERVICE s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 36785571 

Ulica a číslo Diaková 103 

Mesto/Obec Diaková 

PSČ 038 02 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zákazka por. č. 17: Výstavba detského ihriska na Poľnej ulici v Dunajskej Strede 

  

Názov zákazky Výstavba detského ihriska na Poľnej ulici v Dunajskej Strede 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Výstavba detského ihriska na Poľnej ulici v Dunajskej Strede 

Názov zmluvy Objednávka č. 1210/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 21. 8. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

12.407,00 Bez DPH   10.339,17 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly   

Identifikačné číslo (IČO) 47595191 

Ulica a číslo S. Sakalovej 171 

Mesto/Obec Bytča 

PSČ 014 01 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zákazka por. č. 18: Výstavba parkovísk v Ružovom háji v Dunajskej Strede 

  

Názov zákazky Výstavba parkovísk v Ružovom háji v Dunajskej Strede 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Výstavba parkovísk v Ružovom háji v Dunajskej Strede 

Názov zmluvy Zmluva o dielo 

Dátum uzatvorenia zmluvy 17. 9. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

25.453,00 Bez DPH   21.210,83 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov EKOM Plus s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 36236403 

Ulica a číslo Kračanská cesta 785/4 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 01 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

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 

 

 


