
 

                                                               
                                                            
                                                                   
 

 

 

Materská škola, Družstevná 10, 036 01 Martin 
tel. +421 43 4239 101, +421 911 653 202 
IČO: 37975111   
DIČ: 2022030131 

 

o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5.000
v zmysle ustanovenia § 117, ods.2 o
neskorších predpisov  

 

P.č. Predmet zákazky Druh zákazky

 

Nerealizovali sme žiadnu zákazku s nízkou hodnotou nad 5.000,00

 

• Termín zadania zákazky: -    Dátum uzatvorenia zmluvy
- Dátum vystavenia objednávky
- Dátum vystavenia dokladu     

 
 

                                      Materská škola 
                                          Družstevná 10 

                                      Martin     

 

www.druzstevnams.com 
e-mail     skolka@gaya.sk                                               
                skolkasj@gmail.com      

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA 

cenami vyššími ako 5.000€ bez DPH v zmysle zákona 343/2015 Z.z. 
zmysle ustanovenia § 117, ods.2 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

za obdobie: I. štvrťrok 2018  

Druh zákazky Hodnota zákazky 
(v € bez DPH) 

Identifikácia dodávateľa 

nízkou hodnotou nad 5.000,00€ bez DPH. 

Dátum uzatvorenia zmluvy 
vystavenia objednávky 

Dátum vystavenia dokladu      

zmysle zákona 343/2015 Z.z. 
doplnení niektorých zákonov v znení 

Termín zadania 
zákazky* 



 

                                                               
                                                            
                                                                   
 

 

 

Materská škola, Družstevná 10, 036 01 Martin 
tel. +421 43 4239 101, +421 911 653 202 
IČO: 37975111   
DIČ: 2022030131 

 

 

o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5.000
v zmysle ustanovenia § 117, ods.2 o
neskorších predpisov  

 

P.č. Predmet zákazky Druh zákazky

 

Nerealizovali sme žiadnu zákazku s nízkou hodnotou nad 5.000,00

 

• Termín zadania zákazky: -    Dátum uzatvorenia zmluvy
- Dátum vystavenia objednávky
- Dátum vystavenia dokladu     

 

                                      Materská škola 
                                          Družstevná 10 

                                      Martin     

 

www.druzstevnams.com 
e-mail     skolka@gaya.sk                                               
                skolkasj@gmail.com      

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA 

cenami vyššími ako 5.000€ bez DPH v zmysle zákona 343/2015 Z.z. 
zmysle ustanovenia § 117, ods.2 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

za obdobie: II. štvrťrok 2018  

Druh zákazky Hodnota zákazky 
(v € bez DPH) 

Identifikácia dodávateľa 

nízkou hodnotou nad 5.000,00€ bez DPH. 

Dátum uzatvorenia zmluvy 
vystavenia objednávky 

Dátum vystavenia dokladu      

zmysle zákona 343/2015 Z.z. 
doplnení niektorých zákonov v znení 

Termín zadania 
zákazky* 



 

                                                               
                                                            
                                                                   
 

 

 

Materská škola, Družstevná 10, 036 01 Martin 
tel. +421 43 4239 101, +421 911 653 202 
IČO: 37975111   
DIČ: 2022030131 

 

o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5.000
v zmysle ustanovenia § 117, ods.2 o
neskorších predpisov  

P.č. Predmet zákazky Druh zákazky

1. Výmena vykurovacej sústavy  Tovar + práca

 

 

 

• Termín zadania zákazky: -    Dátum uzatvorenia zmluvy
- Dátum vystavenia objednávky
- Dátum vystavenia dokladu     

 

                                      Materská škola 
                                          Družstevná 10 

                                      Martin     

 

www.druzstevnams.com 
e-mail     skolka@gaya.sk                                               
                skolkasj@gmail.com      

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA 

cenami vyššími ako 5.000€ bez DPH v zmysle zákona 343/2015 Z.z. 
zmysle ustanovenia § 117, ods.2 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

za obdobie: III. štvrťrok 2018  

 

Druh zákazky Hodnota zákazky 
(v € bez DPH) 

Identifikácia dodávateľa 

práca 20825,00 STEFE Martin, a.s. Východná 14,036 01 Martin

Dátum uzatvorenia zmluvy 
átum vystavenia objednávky 

Dátum vystavenia dokladu      

zmysle zákona 343/2015 Z.z. 
doplnení niektorých zákonov v znení 

Termín zadania 
zákazky* 

STEFE Martin, a.s. Východná 14,036 01 Martin 09.07.2018-zmluva 
06.08.2018-faktúra 



 

                                                               
                                                            
                                                                   
 

 

 

Materská škola, Družstevná 10, 036 01 Martin 
tel. +421 43 4239 101, +421 911 653 202 
IČO: 37975111   
DIČ: 2022030131 

 

 
 

 

 

                                      Materská škola 
                                          Družstevná 10 

                                      Martin     

 

www.druzstevnams.com 
e-mail     skolka@gaya.sk                                               
                skolkasj@gmail.com      


