
Rekonštrukcia budovy -zníženie 
energetickej náročnosti stavebá práca            809 828 € 

daňové výdavky 
pridelené BBSK Kapitálové výdavky apríl-jún 

Optická prípojka stavebná práca                8 290 € 
daňové výdavky 
pridelené BBSK Kapitálové výdavky marec - september

Štrukturovaná kabeláž stavebná práca              52 090 € 
daňové výdavky 
pridelené BBSK Kapitálové výdavky apríl - december

Sadrokartónové podhľady v skladoch 
ŠJ stavebná práca                2 870 € 

daňové výdavky 
pridelené BBSK Kapitálové výdavky apríl - december

Výmena riadiacej jednotky kotolne tovar              17 580 € 
daňové výdavky 
pridelené BBSK Kapitálové výdavky apríl - december

Čerstvé vajcia tovar 2 010 € vlastné prostriedky Bežné výdavky jún

Mrazené polotovary tovar 5 000 € vlastné prostriedky Bežné výdavky júl

Čerstvé ovocie a zelenina tovar 28 000 € vlastné prostriedky Bežné výdavky september

Pekárenské výrobky tovar 27 000 € vlastné prostriedky Bežné výdavky október
Mrazené hydinové mäso, mrazené ryby 
a zelenina tovar 20 000 € vlastné prostriedky Bežné výdavky november

Hrubé potraviny tovar 30 000 € vlastné prostriedky Bežné výdavky december
Konzervované ovocie a zelenina, 
džemy, šťavy, sirupy a džúsy tovar 10 000 € vlastné prostriedky Bežné výdavky január

Výmena okien stavebná práca 17 000 €
daňové výdavky 
pridelené BBSK Bežné výdavky jún - november

Maľovanie priestorov Školského 
internátu stavebná práca 8 000 €

daňové výdavky 
pridelené BBSK Bežné výdavky jún - december

Čerstvé mäso a mäsové výrobky tovar 40 000 € vlastné prostriedky Bežné výdavky jún

Podpis zmluvy

Zoznam zákaziek pre plán verejného obstarávania na rok 2020

Predmet zákazky
Typ komodity

 Predpokladaná 
hodnota zákazky 

bez DPH 
 Financovanie   Typ výdavku 

Žiadate ľ: Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Z volen



Mliečne výrobky tovar 30 000 € vlastné prostriedky Bežné výdavky november

Údržba budovy a všetkých zariadení, 
strojov, softvéru ai.

stavebná práca, 
služba 20 000 €

prostriedky,daňové 
výdavky pridelené 

BBSK Bežné výdavky január - december

Interiérové vybavenie tovar 10 000 €

prostriedky,daňové 
výdavky pridelené 

BBSK Bežné výdavky január - december

postele pre žiakov tovar 32 250 €
daňové výdavky 
pridelené BBSK Bežné výdavky január - december

Výpočtová technika tovar 5 000 € vlastné prostriedky Bežné výdavky január - december

Vypracovala: Ing. Katarína Kulfanová

Vo Zvolene, dňa 14. 10. 2019
Schválila: Ing. Katarína Vričanová

riaditeľka Školského internátu


