
Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

001/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu 

v období od 08.01.2018 – 31.12.2018. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

 800,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

960,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

08.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 AQUAKOR stavebniny, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická ulica 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 45860564 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

002/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás výtvarný  materiál podľa vlastného 

výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

 66,67 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

80,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

10.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Miroslav Rybecký Felis 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Oblačná 22 

 831 06 Bratislava 

 IČO: 

 40051790 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

003/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás náhradné diely do počítača podľa 

vlastného výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

65,04 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

80,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

10.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Milan Čelko KUPSITO 

 Bystrická cesta 2138/122, 03401 Ružomberok 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Sobieskiego 7 

 34-480 Jablonka, Polska 

 IČO: 

 367671891 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

004/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u vás revíziu hasiacich prístrojov 

a hydrantov. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

133,34 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

160,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

22.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Kováčik, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Livina, č. 41 

 956 32 Livina 

 IČO: 

 34108629 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

005/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás vodové farby a učebnú pomôcku 

podľa vlastného výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

225,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

23.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Zábavné učení, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mariánské nám. 14 

 688 01 Uherský Brod 

 IČO: 

 29261651 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

006/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás vŕtacie kladivo a sadu vrtákov. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

154,16 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

184,99 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

24.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 EXPOKOM s.r.o. 

 Remeslo PP 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Veľký Slavkov 335, Partizánska 3714 

 059 91 Veľký Slavkov, 058 01 Poprad 

 IČO: 

 31700632 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

007/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás kancelársky papier 150 balíkov. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

360,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

432,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

29.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 SCP PSPIER, a.s. 

 Ing. Peter  Tkáčik,   

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 , Mostová 29, Rožňavská 24 

 034 01 Ružomberok, 821 04 Bratislava 

 IČO: 

 36373583 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 
 

Identifikačný údaj 

objednávky 

008/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás lístky na obedy po 5 ks : červená, 

hnedá, modrá a zelená. Spolu 20 ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

71,60 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

86,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

30.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 ŠEVT a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Plynárenská 6 

 821 09 Bratislava 

 IČO: 

 31331131 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

009/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás MS Windows 7 Home OEM coa 

used 30 ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

660,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

792,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

30.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 MB TECH BB s. r. o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Zvolenská cesta 37 

 974 01 Banská Bystrica 1 

 IČO: 

 36622524 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

010/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás prepravu žiakov na 05.02.2018 

o 7,45 hod. Župkov – Partizánske a späť. 

  

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

250,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

31.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Pavol Štrba – Účtovníctvo a doprava  

 Pavol Štrba 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Čierny lúh 18 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 46379053 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

011/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u farebné bloky 20ks podľa vlastného 

výberu. 

  

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

37,50 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

45,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

31.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Libristo Media s.r.o.  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Sychrov 55 

 755 01 Vsetín ČR 

 IČO: 

 04448367 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

012/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás 50 ks prepisovacích pier 

s vygravírovaným názvom ZŠ s MŠ Župkov. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

 70,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

31.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Peter Brodziansky - BROART 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Potočná 8 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 46381562 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

013/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás na základe Zmluvy č. 001/2018 22 

ks tonerov podľa vlastného výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

 873,33€ 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

1048,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

001/2018 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

05.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Clean Tonery, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Za hradbami 27 

 902 01 Pezinok 

 IČO: 

 35891866 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

014/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás nasledovné knihy: Slávna 5 na 

úteku 4ks, Slávna 5 na ostrove pokladov 4 ks, Slávna 5 

opäť v akcii 4 ks, Otravné muchy 4ks, Splašené pavúky 

4ks.  

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

 106,40 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

117,04 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

13.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 ARKUS vydavateľstvo, s.r.o.  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 L. Svobodu 1359/10 

 905 01 Senica 

 IČO: 

 45707511 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

015/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás zasklenie okna.  

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

41,67 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

50,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

19.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 GLASTiP Ľuboš Rajnoha 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Župkov 217 

 966 71 Horné Hámre 

 IČO: 

 37150391 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

016/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás pedagogickú dokumentáciu podľa 

vyplnenej objednávky.  

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

166,66 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

200,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

26.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 ŠEVT, a s. 

 Stredisko školských tlačív 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Cementárenská cesta 16 

 974 72 Banská Bystrica 

 IČO: 

 31331131 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

017/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás opravu rúry v ŠJ.  

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

66,67 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

80,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

28.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 ELEKTRONIX, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Brehy 390 

 968 01 Brehy 

 IČO: 

 45409129 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 
 

Identifikačný údaj 

objednávky 

018/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa vlastného 

výberu . 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

110,67 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

132,80 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

01.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Slavomír Binčík - Junior 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Hlavná 266 

 900 62 Kostolište 

 IČO: 

 34391509 

 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 
 

Identifikačný údaj 

objednávky 

019/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

138,25 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

152,08 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

02.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Distribučná agentúra AD REM 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mánesovo námestie 6 

 851 01 Bratislava V 

 IČO: 

 11782889 

 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 
 

Identifikačný údaj 

objednávky 

020/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás revíziu komína. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

150,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

180,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

06.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Kominárstvo 

 Štefan Hudec - Komprac 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bernolákova 11 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 11927232 

 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

021/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás  na 26.03.2018 od 10.00 -12.00 

hod. pobyt v bazéne a saunovom svete pre 27 ľudí, 15 

masáží, jacuzzi, bowling na 2 hod. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

333,34 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

400,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

14.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Obec Vyhne 

 Prevádzka Vodný raj Vyhne 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Vyhne 100 

 966 02 Vyhne 

 IČO: 

 321109 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

022/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás  30 ks kalkulačiek.  

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

142,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

170,40 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

14.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Fast Web s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Osadná 2 

 831 03 Bratislava 

 IČO: 

 46720804 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

023/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás  3 ks darčekové poukážky ( knihy) 

á 20,00 €.  

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

54,55 €  

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

60,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

15.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Martinus, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Gorkého 4 

 036 01 Martin 

 IČO: 

 45503249 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

024/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás nákup v hodnote 420,00 €  pre 

zamestnancov. ( Príspevok pri príležitosti veľkonočných 

sviatkov). 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

350,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

420,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

15.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP Jednota Žarnovica 

 Spotrebné družstvo 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 169030 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

025/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás učebné pomôcky  podľa vlastného 

výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

83,34 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

100,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

22.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Baribal s. r. .o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Kežmarská cesta 2134/21 

 054 01 Levoča 

 IČO: 

 44984740 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

026/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

166,67 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

200,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

22.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 INSGRAF s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Nešporová 1012/23 

 927 01 Šaľa 

 IČO: 

 47078839 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 
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Identifikačný údaj 

objednávky 

027/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás  učebné pomôcky podľa vlastného 

výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

225,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

270,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

22.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 NOMILAND, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Magnezitárska 11 

 040 13 Košice 

 IČO: 

 36174319 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

028/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás autobusovú prepravu žiakov dňa  

13.04.2018 o 12,30 hod. na trase Župkov – Nová Baňa 

a späť. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

80,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

04.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Obec Župkov 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Župkov 12 

 966 71 Župkov 

 IČO: 

 00321133 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

029/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás aplikáciu Bio-P2+P3 roztok 20 l 

pre ŠJ. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

100,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

120,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

04.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Petr Mrázek 

 Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Nádražní 527 

 281 44 Zásmuky 

 IČO: 

 69639485 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

030/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás Dezinsekciu a deratizáciu 

priestorov ŠJ. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

65,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

11.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Gelos – Roman Slezák  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 P. Jilemnického 2 

 969 01 Banská Štiavnica 

 IČO: 

 34546278 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

031/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás Projektorovú lampu EPSON 

ELPLP60, s modulom originál 1ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

126,55 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

153,13 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

25.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 AB COM CZECH, s.r.o.  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Stěžerská 882 

 500 04 Hradec Králové 

 IČO: 

 25974939 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

032/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás kovové perá s potlačou 50 ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

50,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

30.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 BROART, s.r.o.  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Fraňa Kráľa 883/3 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 50506790 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

033/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás autobusovú prepravu žiakov dňa  

07.05.2018 o 7,00 hod. na trase Župkov – Horná Ždaňa 

a späť. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

60,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

04.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Obec Župkov 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Župkov 12 

 966 71 Župkov 

 IČO: 

 00321133 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

034/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás autobusovú prepravu žiakov dňa  

23.05.2018 o 6,20 hod. na trase Župkov – Poltár a späť. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

266,67 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

320,00€ 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

15.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 SODOR s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Vansovej 7 

 965 01 Žiar nad Hronom 

 IČO: 

 50771957 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

035/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás zeminu 70l 5 ks a listnatý ker 150 

ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

416,67 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

500,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

15.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ján Ďurček - ORBIS 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Kollárova 353/4 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 34774017 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

036/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás bezdrôtový  mikrofón 1ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

418,76 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

506,70 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

18.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 MUSICDATA s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Štefánika 131/61 

 612 00 Brno 

 IČO: 

 26227142 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

037/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás program DTB na 24 mesiacov. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

325,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

390,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

28.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 PcProfi, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Finitcká 14050/119 

 080 06 Prešov 

 IČO: 

 44685173 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

038/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás program Alfbook  na 12 

mesiacov. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

249,17 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

299,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

28.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 PcProfi, s.r.o.  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Fintická 14050/119 

 080 06 Prešov 

 IČO: 

 44685173 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 
 

Identifikačný údaj 

objednávky 

039/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

666,67 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

800,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

18.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o. 

 Prevádzka FARBY - LAKY 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Partizánska 4 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 45860564 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 
 

Identifikačný údaj 

objednávky 

040/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás pracovné zošity  podľa vlastného 

výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

118,18 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

130,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

22.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Taktik vydavateľstvo, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 P.O.BOX 100, Krompašská 510/96 

 040 11 Košice 

 IČO: 

 45258767 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 
 

Identifikačný údaj 

objednávky 

041/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás 9 t štrku .   

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

133,34 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

160,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

26.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Šipikal Karol -Štrky, piesky, nákladná doprava 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Rekreačná cesta 37939 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 41413601 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

042/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás na základe Zmluvy č. 001/2018 26 

ks tonerov podľa vlastného výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

 867,00€ 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

1040,40 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

001/2018 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

26.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Clean Tonery, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Za hradbami 27 

 902 01 Pezinok 

 IČO: 

 35891866 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

043/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás smotky na parkety 200g lisované 

30 ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

 116,92 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

140,30 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

26.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Igneus, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Novostrašnická 46  

 100 00 Praha 10 

 IČO: 

 24737623 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

044/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Na základe vyhodnoteného prieskumu trhu  si u Vás 

objednávame školský nábytok( 15 ks lavíc a 30 ks 

stoličiek) podľa špecifikácie v zaslanej cenovej  ponuke. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

 2062,50 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

2 475,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

09.07.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 MULTIP SK, s. r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 A. Dubčeka 41  

 965 01 Žiar nad Hronom 

 IČO: 

 44172460 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

045/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame   si u Vás Prvouku pre 2. ročník základnej 

školy EAN:9788010031788,  á 3,30 € 25 ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

 75,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

82,50 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

23.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Slovenské pedagogické nakladateľstvo 

 Mladé letá, s.r.o. 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Sasinkova 5 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 31333176 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

046/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame   si u Vás vydanie 3-ročného mandátneho 

certifikátu pre Základnú školu s materskou školou, 

Župkov 18, 966 71 Župkov. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

 88,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

105,60 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

27.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Disig, a. s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Záhradnícka 151 

 821 08 Bratislava 2 

 IČO: 35975946 

 DIČ: 2022116976 

 IČ DPH: SK2022116976 

 Číslo účtu: SK11 1100 0000 0026 2576 8772 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

047/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame   si u Vás USB token pre mandátny 

certifikát. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

 55,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

66,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

27.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Slovenská obchodná a priemyselná komora 

 Banskobystrická regionálna komora SOPK 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Námestie Štefana Moysesa 4 

 974 01 Banská Bystrica 

 IČO: 30842654 

 DIČ: 2020815236 

 IČ DPH: SK2020815236 

 Číslo účtu: SK35 1100 0000 0026 2413 0398 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

048/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame   si u Vás vzdelávanie „ Zippyho kamaráti“. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

 130,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

31.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Občianske združenie Zippy 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Hrušková 9A 

 831 06 Bratislava 

 IČO: 

 51717514 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

049/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame   si u Vás Zopakuj si slovenčinu – Testy 

pre 5. ročník ZŠ 3 ks, Testy pre 6. ročník ZŠ 3 ks, Testy 

pre 7. ročník ZŠ 3ks, Testy pre 8. ročník ZŠ 3 ks, Testy 

pre 9. ročník ZŠ 3 ks,  Materiál pre učiteľov 3ks,Ochrana 

života  a zdravia – Materiál pre učiteľov 1ks, Pracovný 

zošit pre 5.-9. ročník ZŠ 1 ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

272,73 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

300,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

05.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 

 Odborné nakladateľstvo 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 831 06 Bratislava 

 IČO: 

 35908717 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

050/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás autobusovú prepravu žiakov dňa  

14.09.2018 o 12,45 hod. na trase Župkov – Štiavnické 

Bane a späť. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

100,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

06.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Obec Župkov 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Župkov 12 

 966 71 Župkov 

 IČO: 

 00321133 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 
 

Identifikačný údaj 

objednávky 

051/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás 27t štrku .   

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

350,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

420,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

11.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Šipikal Karol -Štrky, piesky, nákladná doprava 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Rekreačná cesta 37939 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 41413601 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Identifikačný údaj 

objednávky 

052/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás kancelársky papier 200 balíkov. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

516,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

619,20 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

14.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 SCP PSPIER, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mostová 29,  

 034 01 Ružomberok  

 IČO: 

 36373583 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 
 

Identifikačný údaj 

objednávky 

053/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás revíziu komína. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

125,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

150,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

14.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Kominárstvo 

 Štefan Hudec - Komprac 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bernolákova 11 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 11927232 

 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

054/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás kalibráciu váh a teplomerov.  

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

141,67 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

170,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

17.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Slovenská legálna metrológia, n.o.  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Hviezdoslavova 31 

 974 01 Banská Bysrtica 

 IČO: 

 37954521 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

055/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás servisnú  prehliadku 

kondenzačných plynových  kotlov . 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

833,34 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

1 000,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

18.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 GAS & ELEKTRO Servis 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná Ždaňa 122 

 966 01 Dolná Ždaňa 

 IČO: 

 33993807 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

056/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás ušitie dvoch krojov. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

83,34 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

100,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

18.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 L-J Aero Services s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Horné Hámre 104 

 966 71 Horné Hámre 

 IČO: 

 47973153 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

057/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás batérie podľa vlastného výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

100,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

120,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

19.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Benjamín Janiska BEN 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Malinová 49 

 955 01 Topoľčany 

 IČO: 

 34670602 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

058/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás publikáciu  „ PREDPRIMÁRNE 

VZDELÁVANIE 2018-2019“ . 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

15,06 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

16,70 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

25.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 M. Medlen – JurisDat 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Ondavská 8 

 821 08 Bratislava 

 IČO: 

 11821973 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 
 
IČO: 37833791 
DIČ: 2021111928 
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web: www.zszupkov.sk 
 
 
 

Identifikačný údaj 
objednávky 

059/2018 

Popis objednaného plnenia 
 
 
 
 

Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa vlastného 
výberu . 

Celková hodnota objednaného 
plnenia alebo maximálna 
odhadovaná hodnota 
objednaného plnenia bez DPH 

124,50 € 

Celková hodnota objednaného 
plnenia alebo maximálna 
odhadovaná hodnota 
objednaného plnenia s DPH 

149,40 € 

Identifikácia zmluvy, ak 
objednávka súvisí s povinne 
zverejňovanou zmluvou 

 
- 

Dátum vyhotovenia 
objednávky 

02.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 
podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 
osoby: 

 Slavomír Binčík - Junior 
  
Identifikačné údaje  
dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -
podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Hlavná 266 
 900 62 Kostolište 
 IČO: 
 34391509 

 
Fyzická osoba, ktorá 
objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
 

 



Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 
 

Identifikačný údaj 

objednávky 

060/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Na základe objednávky cez e-mail zo dňa 04.09.2018 si 

u Vás objednávame testovaciu súpravu 1 ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

30,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

37,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

02.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 CF Plus Chemicals s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Karásek 1767/1 

 621 00 Brno-Řečkovice 

 IČO: 

 02970228 

 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/
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IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

061/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás tréningové školenia pre 17 

pedagógov na témy: 

-Čitateľská gramotnosť 4 hod. 

- Konflikty v školskom prostredí  a ich riešenie 4 hod. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

450,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

10.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Európska vzdelávacia agentúra  Meridián s.r.o.  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Sabinovská 12 

 821 02 Bratislava 

 IČO: 

 46582339 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 
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web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

062/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás Dezinsekciu a deratizáciu 

priestorov ŠJ. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

65,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

11.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Gelos – Roman Slezák  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 P. Jilemnického 2 

 969 01 Banská Štiavnica 

 IČO: 

 34546278 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Identifikačný údaj 

objednávky 

063/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás autobusovú prepravu žiakov dňa  

17.10.2018 o 13,00 hod. na trase Župkov – Žiar nad 

Hronom  a späť. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

100,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

15.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Obec Župkov 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Župkov 12 

 966 71 Župkov 

 IČO: 

 00321133 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Identifikačný údaj 

objednávky 

064/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás publikáciu „ Materiálno – 

spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie 

(MSN) 1 ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

50,72 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

55,80 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

16.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ballux, sopl .s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 J.M. Hurbana 1924/16A 

 969 01 Banská Štiavnica 

 IČO: 

 46065385 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Identifikačný údaj 
objednávky 

065/2018 

Popis objednaného plnenia 
 
 
 
 

Objednávame   si u Vás  publikáciu „ Žiak so ŠVVP v 1. 
až 4. Ročníku ZŠ – ZD“ s aktualizáciami. 

Celková hodnota objednaného 
plnenia alebo maximálna 
odhadovaná hodnota 
objednaného plnenia bez DPH 

63,55 € 

Celková hodnota objednaného 
plnenia alebo maximálna 
odhadovaná hodnota 
objednaného plnenia s DPH 

69,90 € 

Identifikácia zmluvy, ak 
objednávka súvisí s povinne 
zverejňovanou zmluvou 

 
- 

Dátum vyhotovenia 
objednávky 

19.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 
podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 
osoby: 

 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 
 Odborné nakladateľstvo 
Identifikačné údaje  
dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -
podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 
 811 08 Bratislava 
 IČO: 
 35908718 
Fyzická osoba, ktorá 
objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

066/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame   si u Vás  revíziu bleskozvodov 

a elektrospotrebičov. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

1 666,67  € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

2000,00  € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

26.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ernest Minár 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Vieska 327 

 965 01 Ladomerská Vieska 

 IČO: 

 10930949 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

067/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás  výtvarné pomôcky podľa 

vlastného výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

191,67 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

230,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

26.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 NOMILAND, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Magnezitárska 11 

 040 13 Košice 

 IČO: 

 36174319 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

068/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás  výtvarné pomôcky podľa 

vlastného výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

33,34 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

40,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

26.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 NOMILAND, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Magnezitárska 11 

 040 13 Košice 

 IČO: 

 36174319 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

069/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás  výtvarné pomôcky podľa 

vlastného výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

66,67 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

80,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

26.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 NOMILAND, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Magnezitárska 11 

 040 13 Košice 

 IČO: 

 36174319 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

070/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás 3 ks dvere výplňové so zárubňami 

BK. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

1 166,67 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

1 400,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

06.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Stolárstvo – Tomáš Fidluš 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Družstevná 14 

 960 01 Zvolen 

 IČO: 

 43170358 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 
 
IČO: 37833791 
DIČ: 2021111928 
telefónne číslo: 045/6866130 
e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 
web: www.zszupkov.sk 
 
 
Identifikačný údaj 
objednávky 

070a/2018 

Popis objednaného plnenia 
 
 
 
 

Objednávame si u Vás 3 ks dvere výplňové so zárubňami 
BK. 

Celková hodnota objednaného 
plnenia alebo maximálna 
odhadovaná hodnota 
objednaného plnenia bez DPH 

1 166,67 € 

Celková hodnota objednaného 
plnenia alebo maximálna 
odhadovaná hodnota 
objednaného plnenia s DPH 

1 400,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 
objednávka súvisí s povinne 
zverejňovanou zmluvou 

 
- 

Dátum vyhotovenia 
objednávky 

06.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 
podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 
osoby: 

 Stolárstvo – Tomáš Fidluš 
  
Identifikačné údaje  
dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -
podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Družstevná 14“ zmena na“  Jesenského 3630 
 960 01 Zvolen 
 IČO: 
 43170358 
Fyzická osoba, ktorá 
objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

071/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás prednášky na 12.11.2018 

„Z húsenice motýľom“ pre 3. a  4. ročník á 39,00 €. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

78,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

05.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 MP Education, s.r.o.  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Hrusice 234 

 251 66 Senohraby 

 IČO: 

 49620398 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

072/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás GDPR softwere GO. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

165,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

198,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

08.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 ISIT Slovakia, s.r.o.  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Klinová 37 

 821 08 Bratislava 

 IČO: 

 44783990 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

073/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás pracovnú obuv  a odev podľa 

vlastného výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

208,34 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

250,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

12.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Jozef Blichár  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Fraňa Kráľa 846/20 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17798281 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

074/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás balíček služieb PRÉMIUM na rok 

2018/2019 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

332,50 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

399,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

13.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Publicom s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90 

 971 01 Prievidza 

 IČO: 

 36337897 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

075/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás prednášku na 05.12.2018 o 10,30 

hod. Téma: Zvládanie stresu – pre žiakov ôsmeho  

a deviateho ročníka, počet žiakov 36. Druhá téma: 

Novodobé nelátkové závislosti – pre žiakov siedmeho 

ročníka, počet žiakov 24. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

300,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

14.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126 

 049 01 Muráň 

 IČO: 

 37954920 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

076/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás prepravu žiakov na 27.11.2018 

o 6,30 hod. Župkov – Poltár a späť. 

  

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

200,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

19.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Pavol Štrba – Účtovníctvo a doprava  

 Pavol Štrba 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Čierny lúh 18 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 46379053 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

077/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie 

zistených závad  na telocvičnom náradí. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

130,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platca DPH 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

19.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Roman Mesiarik - REVTECH 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Horné Hámre 146 

 966 71 Horné Hámre 

 IČO: 

 40538664 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

078/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás nákup v hodnote 480,00 €  pre 

zamestnancov. ( Príspevok pri príležitosti vianočných 

sviatkov). 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

400,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

480,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

19.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP Jednota Žarnovica 

 Spotrebné družstvo 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 169030 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

079/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás autobusovú prepravu žiakov dňa  

23.11.2018 o 11.30 hod. na trase Župkov – Banská 

Bystrica a späť. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

140,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

20.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Obec Župkov 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Župkov 12 

 966 71 Župkov 

 IČO: 

 00321133 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

080/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás na základe Zmluvy č. 001/2018 30 

ks tonerov podľa vlastného výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

 1 020,00€ 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

1 224,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

001/2018 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

26.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Clean Tonery, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Za hradbami 27 

 902 01 Pezinok 

 IČO: 

 35891866 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

081/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás bezdrôtový ovládač( kľúčenku) 1 

ks.  

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

40,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

26.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dušan Rajnoha - ESS  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Hviezdoslavova 385/10 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 30461006 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

082/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si  u Vás prepravu žiakov na 20.12.2018 

o 7,30 hod. Župkov – Nitra a päť. 

  

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

190,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

26.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Pavol Štrba – Účtovníctvo a doprava  

 Pavol Štrba 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Čierny lúh 18 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 46379053 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

083/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás jeden malý a jeden veľký autobus   

na prepravu žiakov. Na 20.12.2018 o 7,30 hod. Župkov – 

Nitra a päť. 

  

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

291,67 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

350,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

26.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Autoškola TABO  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Štúrova 34 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 33992045 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

084/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás Anténu +Modem ZTE WF 830A. 

  

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

180,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

216,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

27.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 O2 Slovakia, s.r.o.  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Einsteinova 24 

 851 01 Bratislava 5 

 IČO: 

 35848863 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

085/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás  obliečky modré  9ks, zelené 9 ks, 

plachty zelené 9 ks a modré 9 ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

275,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

330,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

29.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 NOMILAND, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Magnezitárska 11 

 040 13 Košice 

 IČO: 

 36174319 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

086/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás  výtvarný materiál podľa vlastného 

výberu. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

120,84 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

145,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

29.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 NOMILAND, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Magnezitárska 11 

 040 13 Košice 

 IČO: 

 36174319 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

087/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás  Bibliu 6 ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

85,39 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

93,91 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

29.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Internet – Handel, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Náměstí 14.října 1307/2 

 150 00 Praha 5 

 IČO: 

 24141828 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

088/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u brankárske florbalové oblečenie 1 ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

69,92 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

83,90 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

29.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 TIME – Mgr. Tibor Nešťák 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 8. MÁJA 53 

 926 01 Sereď 

 IČO: 

 43280803 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

089/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás laboratórny teplomer TH-18-A 10 

ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

42,50 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

51,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

29.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Meló – Diák Slovakia s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 L. Kossutha 101 

 077 01 Kráľovský Chlmec 

 IČO: 

 36200701 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

090/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás  volejbalovú sieť 1 ks, florbalové 

loptičky1 sadu a volejbalové lopty 4ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

82,92 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

99,50 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

29.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 TRINT Corp., s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Cesta do Rudiny 1098 

 024 01 Kysucké Nové Mesto 

 IČO: 

 36362786 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

091/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás  teplomer pre všeobecné použitie, 

červený petrolej 10ks. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

51,87 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

58,64 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

06.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Kvant spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 FMFI UK, Mlynská Dolina 

 842 48 Bratislava 

 IČO: 

 31398294 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj 

objednávky 

092/2018 

Popis objednaného plnenia 

 

 

 

 

Objednávame si u Vás  Wellness pre 14 osôb, Bowling 

dve dráhy na 2 hodiny, 30 minútovú masáž pre 15 osôb 

a obed. Na 07.01.2019 o 100.00 hod. 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia bez DPH 

750,00 € 

Celková hodnota objednaného 

plnenia alebo maximálna 

odhadovaná hodnota 

objednaného plnenia s DPH 

900,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

- 

Dátum vyhotovenia 

objednávky 

11.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 ASPECT – Vyhne, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Hattalova 12/A 

 831 01 Bratislava 

 IČO: 

 36354694 

Fyzická osoba, ktorá 

objednávku podpísala 

Mgr. Iveta Tomášová 

Funkcia fyzickej osoby Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/
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