
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY 
PODĽA § 7  
KLIKNUTÍM ZADÁTE TEXT. 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Od 1. októbra 2014 Do 31. decembra 2014 
 

ZÁKAZKA POR. Č. 1. "Výstavba chodníka - lokalita Adyho ulica “ 

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

Názov zákazky "Výstavba chodníka - lokalita Adyho ulica “ 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky "Výstavba chodníka - lokalita Adyho ulica “ 

Názov zmluvy Zmluva o dielo 

Dátum uzatvorenia zmluvy 23. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

23 051,09 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Boráros Ladislav 

Identifikačné číslo (IČO) 41 109 015 

Ulica a číslo Agátová ulica 363/1 

Mesto/Obec Malé Dvorníky 

PSČ 929 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. „Rozšírenie verejného osvetlenia na Jantárovej ulici." 

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

Názov zákazky „ Rozšírenie verejného osvetlenia na Jantárovej ulici  “ 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Rozšírenie verejného osvetlenia na Jantárovej ulici 

Názov zmluvy Zmluva o dielo 

Dátum uzatvorenia zmluvy 3. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

21 834,83 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov EKOM PLUS, s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 36 236 403  

Ulica a číslo Kračanská cesta  785/41 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 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. 3 „Rozšírenie MŠ Nám. SNP v Dunajskej Strede " 

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

Názov zákazky  „ Rozšírenie MŠ Nám. SNP v Dunajskej Strede "  

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky "Rozšírenie MŠ Nám. SNP v Dunajskej Strede "   

Názov zmluvy Zmluva o dielo" 

Dátum uzatvorenia zmluvy 14. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

10 762,80 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Štefan Gavlíder - GAGAKO-STAV 

Identifikačné číslo (IČO) 32 322 127 

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. 

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. 4 „ Uzamknutie prístreškov pre smetné kontajnery v Dunajskej Strede“   

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

Názov zákazky  „Uzamknutie prístreškov pre smetné kontajnery v Dunajskej Strede“ 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky „Uzamknutie prístreškov pre smetné kontajnery v Dunajskej Strede“  

Názov zmluvy Objednávka  č.1440/2014  v celkovej hodnote 23 136 Eur. 

Dátum uzatvorenia zmluvy 8. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

23 136 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov AUTO - KOVO, s.r.o 

Identifikačné číslo (IČO) 36254011 

Ulica a číslo Kračanská cesta 1607 

Mesto/Obec Dunajská Streda  

PSČ 929 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. 5: " Rekonštrukcia plochých striech MŠ Komenského v Dunajskej Strede" 

Názov zákazky  „ Rekonštrukcia plochých striech MŠ Komenského v Dunajskej Strede “ 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Rekonštrukcia plochých striech MŠ Komenského v Dunajskej Strede 

Názov zmluvy Zmluva o dielo 

Dátum uzatvorenia zmluvy 14. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

25 912,78 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Štefan Gavlíder - GAGAKO-STAV 

Identifikačné číslo (IČO) 32 322 127 

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. 

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. 6: Dodávka a montáž drevených okien - MsÚ v Dunajskej Strede   

Názov zákazky  Dodávka a montáž drevených okien - MsÚ v Dunajskej Strede 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Dodávka a montáž drevených okien - MsÚ v Dunajskej Strede 

Názov zmluvy Zmluva o dielo  

Dátum uzatvorenia zmluvy 14. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

11 100 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov DREVOMONT AMB, s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 44128711 

Ulica a číslo Komárňanská 204 /104 

Mesto/Obec Veľký Meder 

PSČ 932 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. 7: „Oprava striech pavilónov 4 a 5 a spojovacej chodby MŠ Komenského v Dunajskej 

Strede - odstránenie havarijného stavu“ 

  

Názov zákazky 
 „Oprava striech pavilónov 4 a 5 a spojovacej chodby MŠ Komenského v Dunajskej Strede - 
odstránenie havarijného stavu " 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky 
„Oprava striech pavilónov 4 a 5 a spojovacej chodby MŠ Komenského v Dunajskej Strede - 
odstránenie havarijného stavu“ 

Názov zmluvy Zmluva o dielo 

Dátum uzatvorenia zmluvy 23. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

20 758,81 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Štefan Gavlíder - GAGAKO-STAV 

Identifikačné číslo (IČO) 32 322 127 

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. 

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. 8: „Výstavba parkoviska pri obytnom bloku č. 2218 na sídlisku Nová Ves v Dunajskej 

Strede“ 

  

Názov zákazky Výstavba parkoviska pri obytnom bloku č. 2218 na sídlisku Nová Ves v Dunajskej Strede 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Výstavba parkoviska pri obytnom bloku č. 2218 na sídlisku Nová Ves v Dunajskej Strede, 

Názov zmluvy Zmluva o dielo 

Dátum uzatvorenia zmluvy 30. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

10 761,29 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov EKOM PLUS,s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 36 236 403 

Ulica a číslo Kračanská cesta  785/41 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 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. 9: „Výstavba chodníka na vojenskom cintoríne“ 

  

Názov zákazky Výstavba chodníka na vojenskom cintoríne 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky „Výstavba chodníka na vojenskom cintoríne" 

Názov zmluvy Objednávka č. 1607/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 30. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

7 158,53 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Tomáš Antalics 

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. 

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. 10: „Terénne úpravy na vojenskom cintoríne v Dunajskej Strede “ 

  

Názov zákazky Terénne úpravy na vojenskom cintoríne v Dunajskej Strede 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Terénne úpravy na vojenskom cintoríne v Dunajskej Strede,, 

Názov zmluvy Objednávka č. 1608/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 31. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

7 181,02 Bez DPH    

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. 

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. 11: „Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Dunajskej Strede “ 

  

Názov zákazky Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Dunajskej Strede 

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Dunajskej Strede 

Názov zmluvy Objednávka č. 1631/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 5. 11. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

13 488 Bez DPH    

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. 

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. 12: „Údržba prvkov vianočnej výzdoby v Dunajskej Strede“ 

  

Názov zákazky Údržba prvkov vianočnej výzdoby v Dunajskej Strede 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky Údržba prvkov vianočnej výzdoby v Dunajskej Strede 

Názov zmluvy Objednávka č. 1675/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 12. 11. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

5 020 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov MK ILLUMINATION, s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 45501246 

Ulica a číslo Solivarská 1 

Mesto/Obec Prešov 

PSČ 080 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. 13: „Výmena svietidiel na materských školách v Dunajskej Strede“ 

  

Názov zákazky Výmena svietidiel na materských školách v Dunajskej Strede 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Výmena svietidiel na materských školách v Dunajskej Strede 

Názov zmluvy Objednávka č.1676/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 12. 11. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

10 878 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Alexander Zsidó 

Identifikačné číslo (IČO) 37232673 

Ulica a číslo Veľká Mača 142 

Mesto/Obec Veľká Mača 

PSČ 925 32 

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. 14: „Prípravné a búracie práce na vojenskom cintoríne v Dunajskej Strede“ 

  

Názov zákazky Prípravné a búracie práce na vojenskom cintoríne v Dunajskej Strede 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Prípravné a búracie práce na vojenskom cintoríne v Dunajskej Strede 

Názov zmluvy Objednávka č. 1671/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 11. 11. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

14 586,52 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Boráros Ladislav 

Identifikačné číslo (IČO) 41109015 

Ulica a číslo Agátová ul. 363 /1 

Mesto/Obec Malé Dvorníky  

PSČ 929 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. 15: „Výmena rozvodov ústredného kúrenia v teplovodnom kanály“ 

  

Názov zákazky Výmena rozvodov ústredného kúrenia v teplovodnom kanály 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Výmena rozvodov ústredného kúrenia v teplovodnom kanály 

Názov zmluvy Objednávka č. 1672/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 11. 11. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

4 200 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov SOUTHERM s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 34152644 

Ulica a číslo Športová 13A/4021 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 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. 16: „Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní  pre mesto 

Dunajská Streda 

 

  

Názov zákazky Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní  pre mesto Dunajská Streda 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní  pre mesto Dunajská Streda 

Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO 

Dátum uzatvorenia zmluvy 23. 12. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Ing. Andrássy Zsuzsanna PhD. 

Identifikačné číslo (IČO) 47723165 

Ulica a číslo Ulica Gyulu Szabóa 105/5286 E 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 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. 17: „Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Dunajskej Strede - II.etapa“ 

  

Názov zákazky Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Dunajskej Strede - II.etapa 

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Dunajskej Strede - II.etapa 

Názov zmluvy Objednávka č. 1743/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 28. 11. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

5 277,60 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov APIS SK s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 47122269 

Ulica a číslo Železničný riadok 10 

Mesto/Obec Levoča  

PSČ 054 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. 18: „Zabezpečenie fotografických služieb pre mesto Dunajská Streda" 

  

Názov zákazky Zabezpečenie fotografických služieb pre mesto Dunajská Streda 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky Zabezpečenie fotografických služieb pre mesto Dunajská Streda 

Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní fotografických služieb 

Dátum uzatvorenia zmluvy 23. 12. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

6 300 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Nagy Attila 

Identifikačné číslo (IČO) 44834501 

Ulica a číslo Ružový háj 1370/33 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 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. 19: „Zabezpečenie vernostných kariet pre mesto Dunajská Streda " 

  

Názov zákazky Zabezpečenie vernostných kariet pre mesto Dunajská Streda 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky Zabezpečenie vernostných kariet pre mesto Dunajská Streda 

Názov zmluvy Zmluva o dodaní a personalizácii vernostných kariet 

Dátum uzatvorenia zmluvy 5. 12. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov MEDIAL NET, s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 44987153 

Ulica a číslo Kračqnská cesta 40 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 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. 20: „Poistná zmluva  na poistenie majetku " 

  

Názov zákazky Poistná zmluva  na poistenie majetku 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky Poistná zmluva  na poistenie majetku 

Názov zmluvy Poistná zmluva 

Dátum uzatvorenia zmluvy 13. 11. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

20 855,34 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Union poisťovňa a.s. 

Identifikačné číslo (IČO) 31322051 

Ulica a číslo Bajkalská 29/A 

Mesto/Obec Bratislava 

PSČ 813 60 

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. 21: „Poistná zmluva  na  poistenie všeobecnej  zodpovednosti za škodu " 

  

Názov zákazky Poistná zmluva  na poistenie  všeobecnej  zodpovednosti za škodu 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky Poistná zmluva  na poistenie všeobecnej  zodpovednosti za škodu 

Názov zmluvy Poistná zmluva 

Dátum uzatvorenia zmluvy 13. 11. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

6 660,24 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Union poisťovňa a.s. 

Identifikačné číslo (IČO) 31322051 

Ulica a číslo Bajkalská 29/A 

Mesto/Obec Bratislava 

PSČ 813 60 

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. 22: „Zabezpečenie  hydinových výrobkov a vajec pre  MŠ a CSS v pôsobnosti  mesta 

Dunajská Streda“ 

 

Názov zákazky 
„Zabezpečenie  hydinových výrobkov a vajec pre  MŠ a CSS v pôsobnosti  mesta Dunajská 
Streda“ 

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky 

„Zabezpečenie  hydinových výrobkov a vajec pre  MŠ a CSS v pôsobnosti  mesta Dunajská 
Streda“ 

 

Názov zmluvy Rámcová kúpna zmluva na dodanie hydin. výrobkov a vajec 

Dátum uzatvorenia zmluvy 29. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

11 945,02 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Coop Jednota Dunajská Streda 

Identifikačné číslo (IČO) 00168831 

Ulica a číslo Korzo Bélu Bartóka 790 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 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. 23: „Zabezpečenie  mäsa, mäsových výrobkov ( okrem hydiny) a rybie filé  pre  MŠ a 

CSS v pôsobnosti  mesta Dunajská Streda“ 

 

Názov zákazky 
„Zabezpečenie  mäsa, mäsových výrobkov ( okrem hydiny) a rybie filé  pre  MŠ a CSS v 
pôsobnosti  mesta Dunajská Streda“ 

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky 

„Zabezpečenie  mäsa, mäsových výrobkov ( okrem hydiny) a rybie filé  pre  MŠ a CSS v 
pôsobnosti  mesta Dunajská Streda“ 

 

 

Názov zmluvy Rámcová kúpna zmluva na dodanie mäsa, mäsových výrobkov ( okrem hydiny) a rybie filé   

Dátum uzatvorenia zmluvy 29. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

28 080,35 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Coop Jednota Dunajská Streda 

Identifikačné číslo (IČO) 00168831 

Ulica a číslo Korzo Bélu Bartóka 790 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 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. 24: „Zabezpečenie silvestrovského ohňostroja pre mesto Dunajská Streda - 2014" 

Názov zákazky „ Zabezpečenie silvestrovského ohňostroja pre mesto Dunajská Streda - 2014"  

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky 

„ Zabezpečenie silvestrovského ohňostroja pre mesto Dunajská Streda - 2014" 

 

 

Názov zmluvy Objednávka č. 1822/2014   

Dátum uzatvorenia zmluvy 30. 12. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

4 073,76 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Pyrostar s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 36799211 

Ulica a číslo Košická 24 

Mesto/Obec Senec 

PSČ 903 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. 25: „Prenájom, servis a údržba multifunkčného zariadenia" 

Názov zákazky „ Prenájom, servis a údržba multifunkčného zariadenia"  

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky 

„ Prenájom, servis a údržba multifunkčného zariadenia" 

 

 

Názov zmluvy Zmluva o nájme a poskytovaní služieb   

Dátum uzatvorenia zmluvy 9. 12. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

 Bez DPH    

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 31338551 

Ulica a číslo Galvaniho 17/B 

Mesto/Obec Bratislava 

PSČ 821 04 

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 

 

 

 

 


