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Zoznam objednávok rok 2019 

Číslo 

objednávky 
Dátum Partner Predmet objednávky 

1/2019 11. 01. 2019 POLYFORM, s. r. o. 
Polystyrén v rozmeroch ŠxVxH 1m x 2m x 0,05m a polystyrén v 

rozmeroch ŠxVxH 0,5m x 2m x 0,05m 

2/2019 11. 01. 2019 INPRO POPRAD, s.r.o. 

vypracovanie novej Vnútornej smernice upravujúcej verejné 

obstarávanie na naše podmienky s prílohami v súlade s doteraz 

schválenými novelami zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. 

z. v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2019 

3/2019 22. 01. 2019 Ekos spol. s. r. o. vyhotovenie Programu odpadového hospodárstva 

4/2019 29.01.2019 LH-MONT, s. r. o. výrobu a montáž okna PVC a parapiet do kaderníctva 

5/2019 26.03.2019 DEXTRADE Žilina, s. r. o. hlavnú ročnú kontrolu prvkov detského ihriska  

6/2019 26.03.2019 DEXTRADE Žilina, s. r. o. hlavnú ročnú kontrolu prvkov detského ihriska 

7/2019 09.04.2019 Ing. Ján Ferko vypracovanie podkladov k žiadosti do Environmentálneho fondu.   

8/2019 09.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 
vytýčenie vedenia plynového potrubia, pri rodinným domoch súp. 

číslo 18 a úsek medzi súp.číslami 238-239 

9/2019 30.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 
vytýčenie vedenia plynového potrubia pri rodinnom dome súp. číslo 

297 
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10/2019 30.04.2019 Slovak Telekom, a. s. vytýčenie podzemného telekomunikačného vedenia Plavnica 297  

11/2019 24.06.2019 EUROVIA SK, a. s.   zálievky pružnou  asfaltovou zmesou 

12/2019 10.07.2019 INPRPPOPRAD, s .r .o. 
uskutočnenie  odbornej činnosti - poskytnutie služby komplexného 

verejného obstarávania 

13/2019 10.07.2019 VSE, a. s.  Košice 
vytýčenie elektrickej prípojky bytovky  súp. číslo Plavnica 413 na 

parcelách 1039/1, 1044/2, 1045/4, 1045/3 k. ú. Plavnica 

14/2019 15.07.2019 INPRO POPRAD, s.r.o. 

uskutočnenie odbornej činnosti - poskytnutie služby komplexného 

verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác predmetu 

zákazky s názvom: „Rekonštrukcia MK Plavnica“ 

15/2019 19.08.2019 
Podtatranská vodárenská prevádzková 

spoločnosť, a.s. 
prebíjanie kanalizácie na adrese Plavnica 505 

16/2019 28.10.2019 BELLIMPEX, s .r .o 
bezpečnostné dopravné značenie - Merač rýchlosti vozidiel BX-1/300 

a Solárny set 100W 

17/2019 15.10.2019 Novstav SL s .r .o betónovú zmes ku materskej škole v Plavnici 

18/2019 18.11.2019 Miamar, s. r. o. 

uskutočnenie procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na projekt "Rozšírenie 

kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica   

19/2019 19.11.2019 QUERCUS-ARBOR s. r. o. výrub stromov – cintorín, zdravotné stredisko, starý kostol 

20/2019 27.11.2019 QUERCUS-ARBOR s. r. o. 
výrub lipy málolistej (dvojkmeň) na cintoríne pomocou 

stromolezeckej techniky 

 


