
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK   2018 

 

PREDMET ZÁKAZKY 

ZÁKAZKA Z 

VECNÉHO 

HĽADISKA 
(tovar, služba, práce) 

ZÁKAZKA Z 

FINANČNÉHO HĽADISKA 
(druh zákazky- nadlimitná, 

podlimitná,  

zákazka s nízkou hodnotou  

podľa § 117) 

POSTUP 

 
(vestník VO, ponuky, eks) 

Predpokladaná 

hodnota  

v  € 

 

Oddelenie  výstavby ÚPaŽP 

Výstavba odvodňovacieho rigola za BD 17. 

november 19-26 
stavebné práce  zákazka s nízkou hodnotou ponuky      3 000 

Rekonštrukcia chodníka Sládkovičova  (cca 100 

m) 
stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky     5 000 

Výstavba cyklistického chodníka Sabinov - 

Drienica 
stavebné práce podlimitná zákazka  VO   250 000 

Úprava MK Mieru  stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky       9 000 

 Rekonštrukcia chodníkov Matice slovenskej   stavebné práce  zákazka s nízkou hodnotou ponuky       5 000 

 Rekonštrukcia cesty 17. november za MsÚ  stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky       5 300 

 Rekonštrukcia cesty Jarková - Mudroňova stavebné práce  zákazka s nízkou hodnotou ponuky      13 000 

Rekonštrukcia chodníka Priem. štvrť  stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky       15 000 

Rekonštrukcia chodníkov Komenského 1-35 stavebné práce  zákazka s nízkou hodnotou  ponuky     15 500 

 Tartanová dráha ZŠ Komenského stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou VO     90 000 

Vyhliadková veža – lesopark Švabľovka  stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou VO     50 000 

 Kontajnerové stanovište dokončenie z r. 2017 stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou  ponuky      4 000 

 Asanácia komínového telesa Kukučinova stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou  ponuky     10 000 

Rekonštrukcia futbalových šatní stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky     20 237 

Kanalizácia Levočská poľný mlyn stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky     24 000 

Výstavba prestrešenia kontajnerov Murgašova 2-8 stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky     25 000 

 Rekonštrukcia MK 17. november zadný trakt stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky      35 000 

Výstavba II. etapy chodníka Moyzesova Gen. 

Svobodu 
stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou  ponuky       42 000 



 

Oddelenie organizačné a správne + CSS 

Čistiace potreby      

Pracie prášky a aviváž tovar zákazka §  117 ponuky  

Hygienické potreby ( servítky a pod.) tovar zákazka  §  117 ponuky   

Čistiace potreby tovar zákazka  § 117 ponuky   

Kancelársky papier tovar zákazka  §  117 ponuky   

Kancelárske potreby tovar zákazka  §  117  ponuky   

Toner repasované tovar zákazka  §  117 ponuky   

Cartridge tovar zákazka  §  117 ponuky   

Čistiace prostriedky tovar zákazka  § 117 ponuky   

Vrecko do vysávača tovar zákazka  § 117 priame zadanie   

Všeob. spotrebný  materiál tovar zákazka  § 117 priame zadanie   

Elektro  materiál tovar zákazka  §  117 priame zadanie   

Spotrebný mat. k výpočt. technike tovar zákazka  § 117 priame zadanie   

Prevádzkové stroje, prístroje tovar zákazka  § 117 priame zadanie   

Výmena dlažby CSS  

 Stavebné práce 

zákazka podľa § 117 

ponuky   3 500 

Nábytok  tovar zákazka §  117  ponuky   4 000  

     

         

Výstavba kanalizácie Šancová – vetva A1, B stavebné práce podlimitná zákazka VO     240 000 

Výstavba BD Mlynská 4, blok A3 stavebné práce podlimitná zákazka  VO     833 380 

Rekonštrukcia zadného schodiska MsKS 

 

stavebné práce 

 

zákazka s nízkou hodnotou 

 

ponuky 

 

    11 687 

 

     



Interiérové vybavenie  tovar zákazka  §  117 ponuky    

Telekomunikačná technika tovar zákazka  §  117 priame zadanie   

Pracovné  odevy tovar zákazka  § 117 priame zadanie   

Pracovná obuv tovar zákazka § 117 priame zadanie  

Posteľná bielizeň tovar zákazka § 117 priame zadanie  

Propagácia služby zákazka  §  117 ponuky   

Všeobecné  služby služba zákazka  §  117 priame zadanie   

Údržba telekomunikácii služba zákazka  §  117 priame zadanie   

Údržba strojov, prístrojov a pod. služba zákazka  §  117 priame zadanie   

Údržba admin. budov práce zákazka  §  117  priame zadanie   

Materiál - údržba tovar zákazka § 117    

Materiál -  chata tovar zákazka  § 117 priame zadanie   

Porez palivového  dreva  - chata služba zákazka §  117 priame zadanie   

Údržba -  chata služba, práce zákazka §  117 priame zadanie   

 

Oddelenie  správy majetku a VS 

Nákup a výsadba stromov práce zákazka § 117 ponuky   

Dielenský materiál a  náradie tovar   zákazka  § 117 priame zadanie     

Záhradný materiál a  náradie   tovar   zákazka  §  117 priame zadanie    

Vrecia na odpad tovar zákazka  § 117  eks   

Farby a maliarske potreby  tovar zákazka § 117  priame zadanie   

Zámočnícke práce práce  zákazka §  117 priame zadanie   

Stavebné práce   práce  zákazka §  117 ponuky   

Stavebný materiál tovar zákazka §  117 priame zadanie   

Pracovné odevy, pracovná obuv, pomôcky  tovar zákazka § 117 eks    

     

     

                                                                               Oddelenie školstva, kultúry  /MŠ, ŠJ, CVČ/ 

POTRAVINY:     



151 mäsá tovar zákazka  s nízkou hodnotou ponuky   

152 ryby tovar zákazka  s nízkou hodnotou ponuky   

153 zelenina sušená a konzervovaná tovar zákazka s nízkou hodnotou prieskum trhu  

154 oleje tovar zákazka s nízkou hodnotou prieskum trhu  

155 mlieko a mliečne výrobky tovar zákazka s nízkou hodnotou prieskum trhu  

156 múka, ryža tovar zákazka  s nízkou hodnotou  ponuky  

158 chlieb, cestoviny tovar zákazka s nízkou hodnotou  ponuky   

011 čerstvé ovocie a zelenina 
tovar 

zákazka  s nízkou hodnotou  
ponuky  

 
 

Hygienický materiál tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

Kancelársky materiál tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

Papier tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

Tonery tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

Elektromateriál tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

údržbársky materiál tovar zákazka  s nízkou hodnotou ponuky   

Športové potreby a iné tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

Ceny do súťaží  tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky  

Interiérové vybavenie  tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky  

Údržba strojov služba zákazka s nízkou hodnotou   

Stroje ,prístroje , zariadenia  tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

Učebné pomôcky  tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

Pracovné odevy tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

     

 

 

 

Zákazka § 9 ods. 9  ponuky  

                                                                                       Oddelenie  regionálneho rozvoja  Zákazka § 9 ods. 9 ponuky 10 000 € 

          

Externý manažment  služby § 117      4 000 € 

        

                                                                                     Oddelenie finančné 



Poskytnutie úveru  služby   §  117 ponuky   

     

                                                                         Oddelenie -  referát informatiky 

     

Nehmotný majetok -  tovar zákazka § 117 cenová ponuka  

Údržba výpočtovej techniky -  služba zákazka §  117 cenová ponuka opravy PC, tlačiarní 

     

     

     

 

 


