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Zoznam objednávok rok 2021 
 

Číslo 

objednávky 
Dátum Partner Predmet objednávky 

1/2021 04. 01. 2021 INPRO Poprad, s. r. o. 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné 

povolenie s dopracovaním pre realizáciu stavebného diela s názvom: Rozšírenie 

kapacít materskej školy a jedálne Základnej školy s materskou školou Plavnica“ 

 

2/2021 

 

20.01.2021 Consult-ing EU s r.o. Spísanie žiadosti o NFP "Vodozadržné opatrenia v obci Plavnica" 

 

3/2021 

 

20.01.2021 Roľnícke družstvo v Plavnici Zimná údržba pozemných komunikácií v obci Plavnica 

 

4/2021 

 

04.03.2021 SAGANSPORT s. r. o. Zostava prvkov na detské ihrisko 

5/2021 04.03.2021 EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA 

Výrobu 3D písma zo styroduru HASIČSKÁ ZBROJNICA, Výrobu trvalo 

vysvetľujúcej tabule k projektu "Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice" 

 

6/2021 06.05.2021 SAGANSPORT s. r. o. 

 

Informačná tabuľa s nálepkou, Odpadkový kôš so strieškou 

 

7/2021 02. 06.2021 Montana spol. s r. o. 

 

Technické práce – vrtné, práce a výkony geologickej služby pre projekt: 

"Rozšírenie kapacít MŠ a jedálne ZŠ s MŠ Plavnica" 
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8/2021 03.06.2021 J & T Garden, s r . o.   

 

Materiál na oplotenie areálu FK. Názov projektu: "Rekonštrukcia oplotenia 

v areáli futbalového štadióna"  

 

9/2021 25.06.2021 Speseko s.r .o.   

 

Odborné poradenstvo v odpadovom hospodárstve 

 

10/2021 07. 09. 2021 

 

Jozef Repka 

 

Výroba a montáž nerezového zábradlia na schody dvoch vchodov budovy 

súp. číslo Plavnica 217. 

11/2021 21.09.2021 INPRO Poprad, s. r. o. 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné 

povolenie s dopracovaním pre realizáciu stavebného diela s názvom: Rozšírenie 

kapacít materskej školy a jedálne Základnej školy s materskou školou Plavnica“ 

12/2021 14.10.2021 INPRO Poprad, s. r. o. 
Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie služieb komplexného verejného 

obstarávania na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: 

„Rozšírenie vodovodnej siete“ 

13/2021 15.10.2021 

 

Info consult, s. r.o. 

 

2 ks čipovej karty Gematlo  na účely nahratia bezplatných trojročných  

mandátnych certifikátov od SNCA NASESu. 

14/2021 04.11.2021 

 

DEXTRADE Žilina, s. r. o. 

 

Hlavná ročná kontrola cvičebných prvkov  

15/2021 04.11.2021 

 

DEXTRADE Žilina, s. r. o. 

 

Hlavná ročná kontrola hracích prvkov detského ihriska 

16/2021 11.11.2021 Polyform. s. r. o. 

 

Zber EPS odpadov 

 

17/2021 24.11.2021 Polyform, s. r. o. 
 

Zber EPS odpadov 
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18/2021 30.11.2021 

 

Ing. Erika Kusyová   

 

Konzultácia k vybaveniu certifikátov,  inštalácia a otestovanie podpisovania 


