
P.č.
Názov

predmetu zákazky

Druh zákazky

(tovar, služba, 

práca,  

potraviny)

 Predpokladaná

hodnota 

zákazky

v € bez DPH 

 Zdroj

financovania 

 Trvanie zmluvy/

rámcovej dohody

(v mesiacoch) 

Predpokladaný 

termín 

začatia procesu 

VO

1
 mrazené výrobky a 

lahôdkový tovar
potraviny 15 500,00 41 12 2019/1

2 mlieko, mliečne výrobky potraviny 25 000,00 41 12 2019/1

3
chlieb, pečivo a ostat. pekár. 

výrobky
potraviny 18 500,00 41 12 2019/1

4
dezinfekčné a čistiace 

prostriedky
tovar 7 000,00 41 12 2019/2

5
toner do laserových tlačiarní, 

Zdroje atramentu do tlačiarní
tovar 3 000,00 41 12 2019/2

6

3x projektové dokumentácie k 

rekonštrukcii hygienických 

zariadení odd. I, II, III

stavebná práca 6 000,00 41 - KV na samotný výkon 2018/12

7
3x rekonštrukcia hygienických 

zariadení odd. I, II, III
stavebná práca 65 000,00 41 - KV na samotný výkon 2019/2

8 vajcia potraviny 1 550,00 41 12 2019/4

9 ovocie, zelenina potraviny 12 000,00 41 12 2019/4

10 školenia a výcvik personálu služba 700,00 41
operatívne podľa potreby / 

na jedno plnenie
operatívne

11 laboratórne služby služba 1 250,00 41
operatívne podľa potreby / 

na jedno plnenie
operatívne

12 EK a TK pre MV služba 150,00 41
operatívne podľa potreby / 

na jedno plnenie
operatívne

13
metly a kefy a iné predmety 

rôznych typov
tovar do 1000 41

operatívne podľa potreby / 

na jedno plnenie
operatívne

14
predmety osobnej 

starostlivosti
tovar 1 000,00 41

operatívne podľa potreby / 

na jedno plnenie
operatívne

15
ostatná základné a 

všeobecné potraviny
potraviny 45 000,00 41 12 2019/5

16 zákusky potraviny 3 000,00 41 12 2019/5

17
revízia hasiacich prístrojov a 

hydrantov
služba 160,00 41 na samotný výkon operatívne

18
utierky, uteráky, kuchynské 

utierky, nekonečné uteráky
tovar 1 000,00 41

operatívne podľa potreby / 

na jedno plnenie
operatívne

19
požičanie autobusu s 

vodičom
služba 760,00 41 na jedno plnenie operatívne

20 Revízia budov, bleskozvodov služba 800,00 41 na jedno plnenie operatívne

21 zber KBO služba 600,00 41 24 2019/4

22 mäso, mäsové výrobky potraviny 35 000,00 41 12 2019/6

23

Revízia elektrického ručného 

náradia a spotrebičov; a 

revízia elektrických strojov a 

zariadení

služba 1 450,00 41 na jedno plnenie operatívne

24
Doplnky pracovných odevov 

(rukavice a pod.)
tovar 400,00 41

operatívne podľa potreby / 

na jedno plnenie
operatívne

25 OOPP - zvršky, tričká tovar 1 000,00 41
operatívne podľa potreby / 

na jedno plnenie
operatívne

26 OOPP - obuv tovar 1 000,00 41
operatívne podľa potreby / 

na jedno plnenie
operatívne

27
uhlie s približovaním k 

vykurovaciemu telesu
tovar 49 000,00 41 6 mes 2019/7

28
dohľad nad systémom 

manažérstva - dozorný audit
služba 380,00 41 na samotný výkon 2019/5

29
telekomunikačné služby 

mobilného operátora
služba 700,00 41 24 2019/4

30

revízia kotlov, tlakových 

nádob; a revízia plynových 

kotlov, regulačnej stanice a 

rozvodov

služba 500,00 41 na samotný výkon operatívne

31

papier na fotokopírovanie a 

xerografický papier - 

kancelársky papier

tovar 500,00 41 na jedno plnenie operatívne
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32 Toaletný papier tovar 500,00 41
operatívne podľa potreby / 

na jedno plnenie
operatívne

33

90915000-4, 71631000-3: 

kontrola komína 

a dymovodov 

služba 150,00 41 na samotný výkon operatívne

34 čistenie komína a dymovodov služba 600,00 41 na samotný výkon operatívne

35 správa webu služba 1 225,00 41 24 2018/12

36
poradenstvo pri 

prevádzkovaní vodovodu
služba 1 000,00 41 12 2018/12

37
poradenstvo pri 

prevádzkovaní ČOV
služba 1 000,00 41 12 2018/12

38 požiarna ochrana služba 720,00 41 12 2019/1

39
BOZP a pracovná zdravotná 

služba
služba 840,00 41 12 2019/1

40 civilná ochrana služba 300,00 41 12 2019/1

41
noviny, denníky, periodiká a 

časopisy
služba 200,00 41 12 operatívne

42
EK633006 ostatný materiál 

na opravy a údržbu
tovar 10 000,00 41

operatívne podľa potreby / 

na jedno plnenie
operatívne

43
EK633001 ostatné interiérové 

vybavenie
tovar 3 000,00 41

operatívne podľa potreby / 

na jedno plnenie
operatívne
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