
Predpokla 

daný termín 

začatia 

procesu VO

Kalendárny 

mesiac
ZNH PLZ NLZ

1. vzdelávanie

európske 

štrukturálne 

fondy

apríl 2018 x

zákazka s 

nízkou 

hodnotou - 

prieskum trhu

2. vzdelávanie

európske 

štrukturálne 

fondy

apríl 2018 x

zákazka s 

nízkou 

hodnotou - 

prieskum trhu

3. vzdelávanie

európske 

štrukturálne 

fondy

apríl 2018 x

zákazka s 

nízkou 

hodnotou - 

prieskum trhu

4. vzdelávanie
ŠR + vlastné 

zdroje

január - 

december
x

5. vzdelávanie
ŠR + vlastné 

zdroje

január - 

december
x

6. vzdelávanie vlastné zdroje
január - 

december
x
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SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Rutinná údržba

Nákup materiálu, inventáru, 

výpočtovej techniky, prístrojov, 

strojov a zariadení a všeobecne 

materiáli inde neklasifikovaného na 

zabepečenie prevádzky školy

15 500,00

1 564,58

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Literárne pomôcky ( tlačené knuhy, 

knihy pre školy) , Projektu" 

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 

obyvateľov v menej rozvinutom 

regióne

26500,00

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

tovar

tovar

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota
Knihy a časopisy 500,00tovar

7 400,00

služba

tovar

7 893,84

PoznámkaP. č. Odvetvie Názov organizácie Názov predmetu zákazky
Druh 

zákazky

Predpokadaná 

hodnota zákazky v 

€ bez DPH 

Zdroj 

financovania 

Trvanie zmluvy 

(v mesiacoch)

Zákazka

Publicita projektu - letáky, plagáty, 

nálepky, označenie projektu, perá  k  

Projektu" Zvyšovanie vzdelanostnej 

úrovne obyvateľov v menej 

rozvinutom regióne

služba

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Spotrebný tovar a Školiace balíčky ( 

spotrebný materiál na vyučovanie, k 

počítačom, kancelárske potreby, 

papiernický tovar, náplne do 

tlačiarní)  , Projektu" Zvyšovanie 

vzdelanostnej úrovne obyvateľov v 

menej rozvinutom regióne



7. vzdelávanie vlastné zdroje
január - 

december
x

8. vzdelávanie zdroje VUCBB október 2018 x

PaedDr. Jaroslav Bagačka                                  

riaditeľ školy

Vypracoval: Ing. Martina Kuzmová                                

spracované 30.04.2018

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

SOŠ obchodu a služieb,      

Športová 1, Rimavská Sobota

Revízie 1 500,00

5000,00
Nákup posilňovacieho stroja na 

vybavenie telocvične

služba

tovar


