
Predpokla 

daný termín 

začatia 

procesu VO

Kalendárny 

mesiac
ZNH PLZ NLZ

1. vzdelávanie zdroje VUCBB jún-december február-marec x
kapitálové 

výdavky

2. vzdelávanie služba zdroje VUCBB január január x
kapitálové 

výdavky

3. vzdelávanie MŠSR jún-september marec x
kapitálové 

výdavky

4. vzdelávanie zdroje VUCBB máj-august máj-august x
kapitálové 

výdavky

5. vzdelávanie

stavebá 

práca+ 

tovar

Úrad vlády               

( regionálny 

príspevok)

február-

december
február x x

kapitálové 

výdavky

6. vzdelávanie vlastné zdroje júl-august júl-august x

7. vzdelávanie zdroje VUCBB jún-december január x
kapitálové 

výdavky

8. vzdelávanie vlastné zdroje júl-august máj-august x

9. vzdelávanie vlastné zdroje júl-august máj-august x
SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Oprava a výmena PVC a podlahových 

krytín na chodbe školy a v triedach - 

prízemie školy

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota
Oprava a úprava učebne stolovania

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Projektová dokumentácia na 

zateplenie  budovy SOŠOS, Športová 1, 

RS

6 000,00

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Modernizácia odborného vzdelávania 

v nadveznosti na potreby trhu práce ( 

vytvorenie moderného centra  

odborného vzdelávania pre odbory 

murár a stavebná výroba)

198340,00

PoznámkaP. č. Odvetvie Názov organizácie Názov predmetu zákazky
Druh 

zákazky

Predpokadaná 

hodnota zákazky v 

€ bez DPH 

Zdroj financovania 
Trvanie zmluvy 

(v mesiacoch)

Zákazka

Vybudovanie multifunkčného ihriska 

pre SOŠOS, Športová 1, RS

stavebná 

práca

stavebná 

práca

15000,00

stavebná 

práca
20 000,00

50 000,00

10 000,00
stavebná 

práca

Oprava a výmena okien na budove 

školy Junior komplex, Železničná 703, 

RS - 1. a 2. poschodie ( časť)

stavebná 

práca

stavebná 

práca

                 k č.: 00014 /2018/SOŠOaSRS    PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2019       1. strana

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Rekonštrukcia pracoviska odborného 

výcviku-  Junior komplex, Železničná 

703, RS - kuchyňa, jedáleň

Rekonštrukcia kotolne v budove 

SOŠOS, Športová1, RS
178 000,00

500 000,00

100000,00

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Rekonštrukcia budovy  školy SOŠOS, 

Športová 1, RS - zateplenie časti 

budovy

stavebná 

práca

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota



10. vzdelávanie vlastné zdroje marec-august február

11. vzdelávanie vlastné zdroje
marec-apríl 

201
marec x

12. vzdelávanie
vlastné zdroje 

+zdroje VUCBB

január-

december
priebežne x

kapitálové 

výdavky

13. vzdelávanie vlastné zdroje

január 2019-

december 

2019

november x

14. vzdelávanie vlastné zdroje

január 2019-

december 

2019

november x

15. vzdelávanie vlastné zdroje

január 2019-

december 

2019

november x

16. vzdelávanie vlastné zdroje

január 2019-

december 

2019

november x

17. vzdelávanie vlastné zdroje

január 2019-

december 

2019

november x

18. vzdelávanie vlastné zdroje

január 2019-

december 

2019

november x

19. vzdelávanie vlastné zdroje

január 2019-

december 

2019

november x

20. vzdelávanie vlastné zdroje

január 2019-

december 

2019

november x

21. vzdelávanie vlastné zdroje

január 2019-

december 

2019

priebežne x

22 vzdelávanie vlastné zdroje jún- okt.2019 apríl 2019 x
kapitálové 

výdavky

23. vzdelávanie vlastné zdroje

január 2019-

december 

2019

november 

2018
x

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Oprava a dobudovanie ubytovacieho 

zariadenia v prevádzke Junior 

komplex, Železničná 703, RS

Potraviny - vajcia

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

tovar

tovar

tovar

1500,00

20.000,00

tovar

tovar

25 000,00
stavebná 

práca

Potraviny - hrubý tovar( živočíšne 

alebo rastlinné oleje a tuky, mlynské 

výrobky, škrobové výrobky, 

ingrediencie a ostatné suroviny)

tovar

tovar

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Výmena školského nábytku v triedach 6 000,00

15000,00

Modernizácia zariadení vo 

vyučovacom procese ( stroje, prístroje, 

zariadenia)

Potraviny - zemiaky, zelenina, ovocie a 

orechy

Potraviny - živočíšne výrobky, mäso a 

mäsové výrobky (chladené)

37 000,00

tovar 15 000,00

Potraviny -  potravinárske výrobky, 

pekársky tovar, čerstvé pečivo a 

cukrárske výrobky

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota
13 000,00

3 500,00

7 000,00tovar

8 000,00

Kozmetický materiál k zabezpečeniu 

praktického vyučovania

Čistiace prostriedky

37000,00tovar
SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

15 000,00

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Potraviny - mrazené mäso a mrazené 

výrobky ( ovocie, zelenina a súvisiace 

výrobky - mrazené)

Deväťmiestne osobné motorové 

vozidlo
tovar

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

tovar

tovar

Potraviny - nápoje- alkoholické a 

nealkoholické nápoje

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Potraviny - mlieko a mliečne výrobky

20 000,00



24. vzdelávanie vlastné zdroje
marec 2019-

február 2020
február 2019 x

25. vzdelávanie vlastné zdroje
marec 2019-

február 2020
február 2019 x

kapitálové 

výdavky

26. vzdelávanie vlastné zdroje

január 2019-

december 

2019

január-

december
x

27. vzdelávanie vlastné zdroje

január 2019-

december 

2019

január-

december
x

28. vzdelávanie služba vlastné zdroje

január 2019-

december 

2019

január-

december
x

29. vzdelávanie tovar vlastné zdroje
september- 

november
jún x

30. vzdelávanie
stavebná 

práca
vlastné zdroje júl- auugust jún x

31. vzdelávanie vlastné zdroje
máj 2019-apríl 

2020
marec 2019 x

2500,00

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota
Rutiná údržba 25000,00

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Materiál ( interiérové vybavenie, 

výpočtová technika, stroje, prístroje, 

náradia, čistiace potreby iné, materiál - 

inde neklasifikovaný)

10000,00tovar

tovar

700,00Tonery tovar

3000,00

PaedDr. Jaroslav Bagačka                                  

riaditeľ školy

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

V Rimavskej Sobote: 29.10.2018

1500,00Revízie
SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Pracovné oblečenie pre žiakov na 

odborný výcvik ( kravaty, vesty, 

zástery)

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Oprava a úprava tried na SOŠOS, 

Športová 1, Rimavská Sobota
150000,00

Kancelárske a papiernicke  potreby  tovar

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Nákup multifunkčného trenažéra - 

zabezpečenie potrieb telesnej výchovy 

na škole

7000,00tovar




