
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. januára 2015  Do 31. marca 2015 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  1 

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

Názov zákazky 
Nábytok do zasadacej miestnosti, skrinka pre účtovníka a remeselné stánky pre RZ Dolná Nitra o. 
z.  

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky 
Výroba a dodanie nábytku do zasadacej miestnosti, skrinky pre účtovníka a remeselných stánkov 
pre RZ Dolná Nitra o. z. 

Názov zmluvy Zmluva o dielo 

Dátum uzatvorenia zmluvy 7. 1. 2015 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

11 839 Bez DPH 9 865,83 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov METRIX - nábytok na mieru, s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 44466340 

Ulica a číslo Bazovského 32 

Mesto/Obec Nitra 

PSČ 94911 

Štát Slovensko 

Telefón 0911663662 

Email: metrix@metrix.sk 

Internetová adresa (URL): www.metrix.sk 
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. januára 2015  Do 31. marca 2015 

ZÁKAZKA POR. Č.  2 

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

Názov zákazky Vybavenie informačneých bodov regionálnej značky na území MAS Dolná Nitra 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky Dodanie vybavenia informačných bodov regionálnej značky na území MAS Dolná Nitra 

Názov zmluvy Kúpna zmluva 

Dátum uzatvorenia zmluvy 15. 1. 2015 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

2018,51 Bez DPH 1682,09 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov METRIX - nábytok na mieru s. r. o. 

Identifikačné číslo (IČO) 44466340 

Ulica a číslo Bazovského 2 

Mesto/Obec Nitra 

PSČ 94911 

Štát Slovensko 

Telefón 0911663662 

Email: metrix@metrix.sk 

Internetová adresa (URL): www.metrix.sk 
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. januára 2015  Do 31. marca 2015 

ZÁKAZKA POR. Č.  3 

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

Názov zákazky Nákup techniky pre RZ Dolná Nitra o. z.  

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky Dodanie techniky pre RZ Dolná Nitra o. z. 

Názov zmluvy Kúpna zmluva 

Dátum uzatvorenia zmluvy 20. 1. 2015 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

1672,80 Bez DPH  1394,00 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov STABLE s. r. o.  

Identifikačné číslo (IČO) 36797511 

Ulica a číslo Hodžova 8 

Mesto/Obec Nitra 

PSČ 94901 

Štát Slovensko 

Telefón 0911664158 

Email: stable@stableweb.sk 

Internetová adresa (URL): www.stableweb.sk 
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. januára 2015  Do 31. marca 2015 

ZÁKAZKA POR. Č.  4 

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

Názov zákazky Výroba a tlač ručne maľovanej mapky RZ Dolná Nitra o. z. 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky Výroba a tlač ručne maľovanej mapky RZ Dolná Nitra o. z.  

Názov zmluvy Zmluva o dielo 

Dátum uzatvorenia zmluvy 21. 1. 2015 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

1860 Bez DPH  1550 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov CBS spol., s r. o.  

Identifikačné číslo (IČO) 47562854 

Ulica a číslo Kynceľová 54 

Mesto/Obec Kynceľová 

PSČ 97401 

Štát Slovensko 

Telefón 0911176101 

Email: info@cbs.sk 

Internetová adresa (URL): www.cbs.sk 
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. januára 2015  Do 31. marca 2015 

ZÁKAZKA POR. Č.  5 

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

Názov zákazky Maľované mapy a infotabule 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky 
Výroba maľovaných mápa a infotabúľ v rámci projektu spolupráce s názvom "Z vtáčej 
perspektívy" pre 2 projektových partnerov RZ Dolná Nitra o. z. a OZ Mikroregión RADOŠINKA. 

Názov zmluvy Zmluva o dielo 

Dátum uzatvorenia zmluvy 26. 1. 2015 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

1654,80 EUR / 1 partner projektu Bez DPH  1379 EUR/ 1 partner projektu 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov CBS spol. s r. o.  

Identifikačné číslo (IČO) 36754749 

Ulica a číslo Kynceľová 54 

Mesto/Obec Kynceľová 

PSČ 97401 

Štát Slovensko 

Telefón 0911176101 

Email: info@cbs.sk 

Internetová adresa (URL): www.cbs.sk 
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 [Vybrať dátum]  Do [Vybrať dátum] 

ZÁKAZKA POR. Č.  6 

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

Názov zákazky Dodávka kancelárskych potrieb pre RZ Dolná Nitra o.  z. na rok 2015 

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky Dodanie kancelárskych potrieb pre RZ Dolná Nitra o. z. na rok 2015 

Názov zmluvy Rámcová zmluva na dodávku kancelárskych potrieb na rok 2015 

Dátum uzatvorenia zmluvy 30. 1. 2015 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

300,99 EUR Bez DPH  250,82  EUR 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov KIZZE D&S s. r. o.  

Identifikačné číslo (IČO) 46079777 

Ulica a číslo Kukučínova 4443/28 

Mesto/Obec Sereď 

PSČ 92601 

Štát Slovensko 

Telefón 0904 630 850 

Email: obchod@kizze.sk 

Internetová adresa (URL): www.kizze.sk 
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. januára 2015  Do 31. marca 2015 

ZÁKAZKA POR. Č.  7 

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

Názov zákazky 
Manažér MAS Dolná Nitra - v rámci realizácie Integrovanej stratégie rozvoja územia 
Regionálneho združenia Dolná Nitra 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky 
Manažér MAS Dolná Nitra - v rámci realizácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Regionáleho 
združenia Dolná Nitra 

Názov zmluvy Mandátna zmluva č. 1/2015 

Dátum uzatvorenia zmluvy 6. 2. 2015 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

11970 Bez DPH  11970  EUR 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Ing. Ingrida Baková 

Identifikačné číslo (IČO) 48045659 

Ulica a číslo Hlavná  299 

Mesto/Obec Klasov 

PSČ 95153 

Štát Slovensko 

Telefón 0917387295 

Email: Ingrid.bakova@centrum.sk 

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 

 


