
 

 

 
Obec Plavnica, 065 45 Plavnica 121 

Zoznam objednávok rok 2020 

Číslo 

objednávky 
Dátum Partner Predmet objednávky 

1/2020 08.01.2020 Roľnícke družstvo v Plavnici Zimná údržba pozemných komunikácií a vývoz snehu. 

2/2020 24.02.2020 INPRO POPRAD, s.r.o. 

Uskutočnenie odbornej činnosti – poskytnutie služby komplexného 

verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác predmetu 

zákazky s názvom: „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci 

Plavnica“ 

3/2020 27.02.2020 Bellimpex. s. r. o. Merač rýchlosti a Inštalácia zariadenia 

4/2020 16.03.2020 LM-TEX, s. r. o. Biela bavlna  

5/2020 16.03.2020 COTTON MERCER, s. r. o. Výroba ochranných rúšok 

6/2020 18.03.2020 MOSUPO KFK, spol. s. r. o. Výroba ochranných rúšok 

7/2020 06.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 
vytýčenie vedenia plynového potrubia, pri rodinnom dome súp. číslo  

64   

8/2020 11.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 
vytýčenie vedenia plynového potrubia, pri rodinnom dome súp. číslo 

257 

9/2020 22.06.2020 Vladimír Kašpar 
Osušky s kapucňou + podbradník „Som občan Plavnice“, „V Plavnici 

mi chutí“ 
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10/2020 07.07.2020 DEXTRADE Žilina, s. r. o. Hlavná ročná kontrola cvičebných prvkov  

11/2020 07.07.2020 DEXTRADE Žilina, s. r. o. Hlavná ročná kontrola hracích prvkov  

12/2020 20.07.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 
vytýčenie vedenia plynového potrubia, pri rodinnom dome súp. číslo 

343  

13/2020 31.07.2020 Consul-ting EU s r. o. 
Príprava podkladov a koordinácia projektových činnosti na projekt: 

„Vodožadržné opatrenia v obci Plavnica“  

14/2020 31.07.2020 Abys Slovakia s. r.o.  
Vykonanie procesu verejného obstarávania na projekt „Vodožadržné 

opatrenia v obci Plavnica“ 

15/2020 07.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 
vytýčenie vedenia plynového potrubia, pri rodinnom dome súp. číslo 

245 

16/2020 30.09.2020 
Podtatranská vodárenská prevádzková 

spoločnosť, a.s. 
prebíjanie kanalizácie na adrese Plavnica 309 

17/2020 30.09.2020 Slovak Telekom, a. s. Vytýčenie podzemného telekomunikačného vedenia Plavnica 252 

18/2020 30.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 
vytýčenie vedenia plynového potrubia, pri rodinnom dome súp. číslo 

217 

19/2020 05.10.2020 INPRO POPRAD, s.r.o. 

Poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania na dodanie 

tovaru predmetu zákazky „Vybudovanie bezpečnostného 

kamerového systému v obci Plavnica-III. Etapa“ 

20/2020 05.11.2020 MK hlas s. r. o. Mobilná aplikácia e-Rozana 
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21/2020 24.11.2020 Ing. Marián Slezák 
Šitie a zhotovenie koruhva obce, štátna koruhva, koruhva europskej 

únie 

 


