
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY 
PODĽA § 7  
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE DOLNÁ NITRA O. Z. 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Od 1. októbra 2014  Do 31. decembra 2014 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  1 

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára) 

Názov zákazky Ako zvládnuť verejné obstarávanie bez problémov 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky Služba lektorovania školenia 

Názov zmluvy Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Dátum uzatvorenia zmluvy 7. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

1400 Bez DPH  1400 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Ing. Jaroslav Spaček 

Identifikačné číslo (IČO) 41644387 

Ulica a číslo Nábrežie mládeže 33 

Mesto/Obec Nitra 

PSČ 949 01 

Štát Slovenská republika 

Telefón 0915772970 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 
0.1 

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] [Vybrať dátum] – po kliknutí na výberové pole môžete zadať 

vlastný text, resp. vybrať dátum; [Vyberte položku.] – po kliknutí na výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu; [Kliknutím 

zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na tip a stlačením 

medzerníka ho 

 



NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY 
PODĽA § 7  
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE DOLNÁ NITRA O. Z. 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Od 1. októbra 2014  Do 31. decembra 2014 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  2 

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára) 

Názov zákazky Rozhľadňa Dolná Nitra 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Výstavba vyhliadkovej veže v katastrálnom území obce Klasov 

Názov zmluvy Zmluva o dielo 

Dátum uzatvorenia zmluvy 28. 11. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

29 576,95 Bez DPH  24 647,46 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Michal Reguli - REMI 

Identifikačné číslo (IČO) 11725427 

Ulica a číslo 81 

Mesto/Obec Klasov 

PSČ 951 53 

Štát Slovenská republika 

Telefón 0903454195 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 
0.1 

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] [Vybrať dátum] – po kliknutí na výberové pole môžete zadať 

vlastný text, resp. vybrať dátum; [Vyberte položku.] – po kliknutí na výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu; [Kliknutím 

zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na tip a stlačením 

medzerníka ho 

 



NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY 
PODĽA § 7  
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE DOLNÁ NITRA O. Z.  
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Od 1. októbra 2014  Do 31. decembra 2014 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  3 

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára) 

Názov zákazky 
Príprava spotov na propagáciu certifikovaných výrobcov a poskytovateľov služieb ako 
používateľov značky 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky Výroba  2 TV spotov 

Názov zmluvy Zmluva o dielo 

Dátum uzatvorenia zmluvy 3. 12. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

1840 Bez DPH  1540,00 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov CBS spol. s. r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 47562854 

Ulica a číslo Kynceľova 54 

Mesto/Obec Banská Bystrica 

PSČ 974 01 

Štát Slovenská republika 

Telefón 0948704504 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 
0.1 

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] [Vybrať dátum] – po kliknutí na výberové pole môžete zadať 

vlastný text, resp. vybrať dátum; [Vyberte položku.] – po kliknutí na výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu; [Kliknutím 

zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na tip a stlačením 

medzerníka ho 

 



NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY 
PODĽA § 7  
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE DOLNÁ NITRA O.  Z. 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Od 1. októbra 2014  Do 31. decembra 2014 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  4 

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára) 

Názov zákazky Vyhotovenie časopisu pre RZ Dolná Nitra o. z. na rok 2015 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky Výroba a tlač časopisu 

Názov zmluvy Rámcová zmluva na dodávku časopisu na rok 2015 

Dátum uzatvorenia zmluvy 19. 12. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

4536 Bez DPH  3780 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov REA talčiareň 

Identifikačné číslo (IČO) 31130488 

Ulica a číslo Kasalova 19 

Mesto/Obec Nitra 

PSČ 94901 

Štát Slovenská republika 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 
0.1 

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] [Vybrať dátum] – po kliknutí na výberové pole môžete zadať 

vlastný text, resp. vybrať dátum; [Vyberte položku.] – po kliknutí na výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu; [Kliknutím 

zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na tip a stlačením 

medzerníka ho 

 


