
Predpokladaný 
termín 

začatia procesu VO

uveďte kalendárny 
mesiac (jan - dec)

JZ NLZ PLZ

1. vzdelávanie

Stredná odborná škola 
technmická Zvolen

Výmena okien na dielňach SOST  a 
oprava fasády na hlavnej budove školy materiál,služba 230 000 € 41 - KV 2 júl - august x 01.07.2020

2. vzdelávanie

Stredná odborná škola 
technmická Zvolen

Rekonštrukcia elektroinštalácie 
(rozvodov) na 1 a 2. poschodí školy materiál,služba 48 000 € 41 -KV 1 júl - august x 01.07.2020

3. vzdelávanie

Stredná odborná škola 
technmická Zvolen Výmena okien a parkiet v telocvični materiál,služba 155 000 € 41- KV 1 júl - august x 01.07.2020

4. vzdelávanie

Stredná odborná škola 
technmická Zvolen oprav  strechy na  hlavnej budove školy materiál,služba 240 000 € 41 - KV 1 júl - august x 01.07.2020

5. vzdelávanie

Stredná odborná škola 
technmická Zvolen

Výmena ventilov a namontovanie 
termostat. hlavíc na radiatoroch materiál,služba 3 800 € 46 - BV 1 júl - august x 01.07.2020

6. vzdelávanie 
Stredná odborná škola 
technmická Zvolen Materiál na bežnú údržbu tovar 3 000 € 46 - BV 1 marec x 08.03.2020

5. vzdelávanie

Stredná odborná škola 
technmická Zvolen

Oprava a údržba miestnosti pre učiteľov - 
zborovňa materiál,služba 15 000 € 41 - KV 1 júl - august x 01.07.2020

6. vzdelávanie 
Stredná odborná škola 
technmická Zvolen Rekonštrukcia odborných učební práce, služby 18 000 € 41 - KV 1 marec x 08.03.2020

7 vzdelávanie 

Stredná odborná škola 
technmická Zvolen Navíjačka cievok tovar 20 000 € 41 - KV 1 September x 30.09.2020

8 vzdelávanie 

Stredná odborná škola 
technmická Zvolen Maľovanie priestorov školy II. Časť služba,materiál 20 000 € 46 1 júl - august x 30.06.2020

9 vzdelávanie 

Stredná odborná škola 
technmická Zvolen Oprava kotlov a elektroinšt. v TV služba,materiál 5 000 € 46 1 júl-august x 01.07.2020

10 vzdelávanie 

Stredná odborná škola 
technmická Zvolen Oprava nevyhov.elektoinšt. Škola+TV služba,materiál 46 000 € 41 - KV 1 Júl - august x 01.07.2020

11 vzdelávanie 

Stredná odborná škola 
technmická Zvolen Rekonštruk.soc.zariad. škola,dielne služba,materiál 56 000 € 41 - KV 1 október x 01.10.2020

12 vzdelávanie

Stredná odborná škola 
technmická Zvolen Rek. Blezkozvodov  TV+dielne služba,materiál 39 000 € 41 - KV 1 júl-október x 01.10.2020

13 vzdelávanie

Stredná odborná škola 
technmická Zvolen Revízie vyhradených TZ a blezkozvod služba, práca 15 000 € 46 1 júl-október x 01.07.2020

14 vzdelávanie

Stredná odborná škola 
technmická Zvolen Zakúpenie dodávkového vozidla tovar 25 000 € 111 BV 1 január x 30.01.2020

15 vzdelávanie

Stredná odborná škola 
technmická Zvolen Oprava chodníka -prechod do TV služba,materiál 17 000 € 41 - KV 1 júl-október x 01.10.2020

Termíny podpisu zmlúv sú uvedené len orientačne !

Vysvetlívky:
Žiadateľ: uvedie sa identifikácia žiadateľa (organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK)
Predmet zákazky:uvedie sa názov predmetu zákazky Zvolen  30.12.2019
Typ komodity: uvedie sa, či sa jedná o tovary, služby, stavebné práce alebo zmiešanú zákazku Spracoval: Ing. Peter Gábor
PHZ: uvedie sa výška predpokladanej hodnoty zákazky v eurách bez dane s pridanej hodnoty

 Trvanie 
zmluvy/

rámcovej 
dohody

(v mesiacoch) 

Zákazka

Podpis zmluvy

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2020 
Žiadateľ    -  Stredná odborná škola  J.ŠVERMU 1, 960 01 ZVOLEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(iná zákazka, podlimitná zákazka, nadlimitná zákazky)

P.č.

Odvetvie
(Kultúra, 

Zdravotníctvo, 
Vzdelávanie, 

Sociálne 
zabezpečenie)

Názov
organizácie / zariadenia

Názov
predmetu zákazky

Druh zákazky
(typ komodity)

 Predpokl.
hodnota zákazky

v € bez DPH 

 Zdroj
financovania 
(typ výdavku) 



Financovanie:
Typ výdavku:
Podpis zmluvy: Schválil : Mgr.Miroslav Chamula, riaditeľ školy 

 

uvedie sa, z akých prostriedkov má byť zákazka financovaná, ak je to známe - napr. vlastné prostriedky, 
bežné alebo kapitálové výdavky
uvedie sa najneskorší dátum, kedy má byť podpísaná zmluva s dodávateľom, najmä s ohľadom na uplynutie 


