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1.

Materská 

škola, 

Vsetínska 

36, Stará 

Ľubovňa

611 - 612 Tarifný plat, osobný plat, príplatky 420 016 19 828 x x x

2. 614 Odmeny 10 165 0 x x x

3. 623 - 625 Poistné/odvody  (do poisťovní) 150 349 6 930 x x x

4. 631 001 Tuzemské cestovné 0 20 x x x

5. 632 001 Plyn 0 2 400 x x x

6. 632 001 Elektrina 900 3 800 x x x

7. 632 002 Vodné 0 3 200 x x x

8. 632 003 Mobilný telefón 0911 671 123 0 100 x 32412100-5 Telekomunikačné siete

9. 632 003 Mobilný telefón 0903 645 393 - ŠJ 0 50 x 32412100-5 Telekomunikačné siete

10. 632 003 Mobilný telefón 0903 645 389 - ekon. 0 50 x 32412100-5 Telekomunikačné siete

11. 632 003 Telefón - pevná linka - 052/4321587 0 130 x 32412100-5 Telekomunikačné siete

12. 632 003 Telefón - pevná linka - 052/4321571 - ŠJ 0 50 x 32412100-5 Telekomunikačné siete

13. 632 003 Telefón - pevná linka - 052/4369540 - Kom. 0 70 x 32412100-5 Telekomunikačné siete

14. 632 003 Poštové sluţby, poštové známky 0 0 x 64110000-0 Poštové sluţby

15. 632 004 Internet - Vs. 0 220 x 32412110-8 Sieť internet

16. 632 004 Internet - K. 0 80 x 32412110-8 Sieť internet
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17. 633 001 Interiérové vybavenie 0 0 x 39000000-2

Nábytok (vrátane kancelárskeho 

nábytku), zariadenie interiéru, domáce 

spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a 

čistiace prostriedky

18. 633 001 Kuchynský a jedálenský nábytok 0 0 x 39141000-2 Kuchynský nábytok a vybavenie

19. 633 002 Výpočtová technika (PC, Notebook, tlačiareň) 0 0 x 30237000-9
Časti a príslušenstvo počítačov a 

spotrebný materiál k nim

20. 633 003 Telekomunikačná technika 0 0 x 32250000-0 mobilné telefóny

21. 633 004 Kuchynské zariadenia - ŠJ 0 50 x 39312200-4 Zariadenia závodných jedální

22. 633 004 Údrţbárske náradie - MŠ 0 50 x 43830000-0 Mechanické náradie

23. 633 006 Príslušenstvo k PC (tonery) 0 200 x 30237000-9
Časti a príslušenstvo počítačov a 

spotrebný materiál k nim

24. 633 006 Papier 500 100 x 30197620-8 Písací papier 

25. 633 006
Spotrebný materiál do kancelárie (spinky, 

spinkovače, ostatný kanc. materiál)
500 100 x 30190000-7 Rôzne kancelárske  potreby

26. 633 006 Čistiace potreby 0 100 x 39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky

27. 633 006 Prostriedky pouţívané na pranie 0 50 x 39831000-6 Pracie prostriedky

28. 633 006 Čistiace potreby (na umývanie riadu) 0 50 x 39832100-4 Čistiace prostriedky na riad

29. 633 006 Čistiace potreby (na umývanie toaliet) 0 100 x 39831600-2 Čistiace prostriedky na toalety

30. 633 006 DHM 0 100 x 39161000-8 Nábytok pre materské školy

31. 633 006 Hygienické potreby 0 0 x 33760000-5
Toaletný papier, vreckovky, uteráky 

na ruky a servítky

32. 633 006 Materiál na údrţbu elektro (ţiarovky) 0 0 1-12/2021 31680000-6 Elektropotreby a príslušenstvo

33. 633 006 Materiál na údrţbu vodoinštalačný 0 0 x 39370000-6 Vodoinštalácie

34. 633 006 Materiál na údrţbu ţeleziarenský (zámky) 0 0 x 44316000-8 Ţeleziarsky tovar

35. 633 006 Maliarske potreby 0 0 x 37820000-2 Potreby pre maliarov

36. 633 006 Stavebné výrobky 0 0 x 44190000-8 Rôzne stavebné materiály
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37. 633 006 Tlačivá 0 0 2/2021, 6/2021 22400000-4
Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky, 

akciové certifikáty, obchodný reklamný 

materiál, katalógy a príručky

38. 633 009 Knihy - školská kniţnica 1 000 0 1-12/2021 22111000-1 Knihy pre školy

39. 633 009 Časopisy - detské 200 0 1/2021 22200000-2 Noviny, denníky, periodiká a časopisy

40. 633 009 Odborné publikácie 200 0 1-12/2021 22120000-7 Publikácie

41. 633 009
Učebné pomôcky - mapy, tabule, nástenné 

didaktické pomôcky, obrázkový materiál
763 0 1-12/2021

39162110-9, 

39162200-7

Spotrebný materiál na vyučovanie, 

Učebné pomôcky a zariadenia

42. 633 009
Učebné pomôcky - technické zariadenia 

odborných učební
200 0 1-12/2021 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia

43. 633 009 Učebné pomôcky - výtvarné  pomôcky 400 0 x 39162110-9 Spotrebný materiál na vyučovanie

44. 633 009
Učebné pomôcky - obrazové, zvukové pomôcky 

(CD, DVD)
0 0 1-12/2021

39162110-9, 

39162200-7

Spotrebný materiál na vyučovanie, 

Učebné pomôcky a zariadenia

45. 633 010 Pracovný odev, obuv, pracovné pomôcky 0 170 10-12/2021 35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy

633 011 Potraviny 0 40 150 x x potraviny do ŠJ

46. 633 013 Softwer (nákup) 0 100 x 48000000-8
Softvérové balíky a informačné 

systémy

47. 633 015 Benzín do kosačky, do frézy, olej 0 50 1-12/2021 09130000-9 Ropa a ropné destiláty

48. 633 018 Licencia ASC agenda 0 0 x 48100000-9
Softvérový balík pre konkrétne 

odvetvie

49. 633 018 Licencia URBIS - ekonomická agenda 0 0 x 48100000-9
Softvérový balík pre konkrétne 

odvetvie

50. 633 018 Licencia Virtuálna kniţnica pre učiteľov 0 0 x 48100000-9
Softvérový balík pre konkrétne 

odvetvie

Servis, údrţba opravy ŠJ - auto 0 80 1-12/2021 34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá

Paliva, mazivá auto 0 190 1-12/2021 09100000-0 Palivá

Poistenie auto 0 92 3-4/2021 66510000-8 Poisťovacie sluţby

52. 635 001 Opravy a údrţba interierového vybavenia 0 30 6-7/2021
50850000-8  

50870000-4

Oprava a údrţba nábytku a zariadenia 

ihrísk

51.
634 001, 634 002, 

634 003
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53. 635 002 Opravy, údrţba výpočtovej techniky 0 170 1-12/2021 50311400-2
Údrţba a opravy počítacích strojov a 

účtovných strojov

54. 635 004 Opravy prístrojov a strojov 0 70 1-12/2021 50800000-3 Rôzne opravárske a údrţbárske sluţby

55. 635 006 Oprava a údrţba kuchynských zariadení 0 50 1-12/2021 50800000-3 Rôzne opravárske a údrţbárske sluţby

56. 635 006
Stavebné práce murárske, oprava a údrţba 

podlahových krytín
0 0 2-6/2021

45262500-6, 

44112230-9

Murovanie a murárske práce, linoleum 

(PVC)

57. 44191200-7 Laminované drevo

58. 45214100-1 Stavebné práce na stavbe MŠ

59. 635 006 Maliarske, natieračské a sklenárske práce 0 50 x 45440000-3
Maliarske, natieračské a sklenárske 

práce

60. 635 006 Stavebné práce elektoinštalačné 0 0 x 45310000-3 Elektroinštalačné práce

61. 635 006 Všeobecné údrţbárske sluţby 0 0 1-12/2021 50800000-3 Rôzne opravárske a údrţbárske sluţby,

62. 635 009 Údrţba softwéru 0 100 1-12/2021 50800000-3 Rôzne opravárske a údrţbárske sluţby,

63. 636 001 Nájomné budov, objektov 0 10 800 x 70310000-7 Prenájom a predaj budov

64. 637 001 Školenie, semináre, porady 0 200 1-12/2021 79632000-3 Školenia a výcvik personálu

Revízie - kominár - Kmeč 90915000-4 Čistenie pecí (kotlov) a komínov

Revízie - BOZP a PO, hasiace prístroje - 

Livonec
71317200-5

 Sluţby súvisiace s ochranou zdravia a 

bezpečnosťou pri práci

Revízie - výťah - Elvyt 71317200-5
 Sluţby súvisiace s ochranou zdravia a 

bezpečnosťou pri práci

vývoz odpadu - Ekos x x

66. 637 004 Plynové kotolne - revízia 240 1-12/2021 50721000-5 Prevádzka vykurovacích zariadení

67. 637 004 elektrina - revízia - Livonec 500 x 09310000-5 Elektrická energia

68. 637 004
program URBIS, virtuálna kniţnica, aScAgenda, 

ŠJ program
500 x 48100000-9

Softvérový balík pre konkrétne 

odvetvie

69. 637 004

všeobecné sluţby dodávateľským spôsobom 

(výroba kľúčov, tlačiarenské sluţby, ciachovanie 

váh)

0 0 1-12/2021
50800000-3, 

79800000-2

Rôzne opravárske a údrţbárske sluţby, 

Tlačiarenské a príbuzné sluţby

70. 637 004 Platená zdravotná sluţba 0 0 x 71317200-5
 Sluţby súvisiace s ochranou zdravia a 

bezpečnosťou pri práci

71. 637 004 Deratizácia, dezinsekcia   0 0 x
90921000-9   

90923000-3

Dezinfekčné a hubiace sluţby  

Deratizačné sluţby

0 2-6/20210

65.

Oprava a údrţba podlahových krytín

637 004 1 460 x

635 006
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72. 637 012 Pokuta ZŤPS 0 0 x x x

73. 637 012 Poplatky a odvody banka 0 800 x x x

74. 637 012 Poplatky za uloţ. odpadu (Ekos) - Mestu SĽ 0 0 x x x

75. 637 014 Stravovanie zamestnanci 1 040 2 256 x 30199770-8 Stravné poukáţky

76. 637 014 Stravovanie zamestnanci - réţia 55% 0 0 x 55510000-8
Sluţby podnikových a školských 

jedální

77. 637 015 Poistenie- výpočtová technika,úrazová, škoda 0 500 x 66510000-8 Poisťovacie sluţby

78. 637 016 Prídel do sociálneho fondu 1 730 0 x x x

79. 637 031 Pokuty a penále 0 0 x x x

80. 642 015 Dočasná PN 0 0 x x x

81. 642 026 Hmotná núdza 0 0 x
39162110-9, 

39162200-7

Spotrebný materiál na vyučovanie, 

Učebné pomôcky a zariadenia

82. Spolu 587 963 96 386



Bežná 

dostupnosť 

(určiť podľa 

formuláru bežnej 

dostupnosti)

Druh zákazky 

(stav. práce, 

tovar, služby)

Aplikácia zákona (Zvolený postup VO)

Zmluvný vzťah (rámcová z., 

kúpna z., z. o dielo, obj., 

atd...)

Trvanie zmluvy (do)

x x Výnimka zo zákona o VO x x

x x Výnimka zo zákona o VO x x

x x Výnimka zo zákona o VO x x

x x Výnimka zo zákona o VO x x

x sluţba ET § 92 - 99 zmluva č.6300249067 - SPP
doba určitá od 1.9.2020 do 

31.8.2022

x sluţba ET § 92 - 99
zmluva č. 5100318109C - 

RWE, innogy 

doba neurčitá - zľava produkt 

výhoda do 31.3.2019

x sluţba ET § 92 - 99

zmluva č.391/334/17Pv -  

Podtatranská vodárenská 

spoločnosť

doba neurčitá

áno sluţba zákon VO § 10 ods.9 zmluva - T-mobile
doba neurčitá - viazanosť 2 

roky - od 10.1.2019

áno sluţba zákon VO § 10 ods.9 zmluva - O2

doba neurčitá - viazanosť 2 

roky - posledná zmena 

12/2014

áno sluţba zákon VO § 10 ods.9 zmluva - O2

doba neurčitá - viazanosť 2 

roky - posledná zmena 

12/2014

áno sluţba zákon VO § 10 ods.9
zmluva č. 2028646272 - Slovak 

telecom

doba neurčitá - posledná 

zmena 14.11.2019

áno sluţba zákon VO § 10 ods.9
zmluva č. 2028356012 - Slovak 

telecom

doba neurčitá - posledná 

zmena 14.11.2019

áno sluţba zákon VO § 10 ods.9
zmluva č. TP505821018369 - 

Slovak telecom

doba neurčitá - posledná 

zmena 14.11.2019

x sluţba Výnimka zo zákona o VO x x

áno sluţba zákon VO § 10 ods.9
zmluva č.05072 - Special NET, 

Nortel
doba neurčitá

áno sluţba zákon VO § 10 ods.9 zmluva č. 0700005 - Ferimex
doba neurčitá - posledná 

zmena 30.9.2018
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áno tovar zákon VO - zákazky malého ruzsahu objednávka

áno tovar zákon VO - zákazky malého ruzsahu x

áno tovar zákon VO - zákazky malého ruzsahu výzva a objednávka

áno tovar zákon VO - zákazky malého ruzsahu

áno tovar zákon VO - zákazky malého ruzsahu x

áno tovar zákon VO - zákazky malého ruzsahu x

áno tovar zákon VO § 10 ods.9
rámcová kúpna zmluva č. 

3/2020
do 6.7.2024

áno tovar zákon VO § 10 ods.9
rámcová kúpna zmluva č. 

1/2020
do 6.7.2024

áno tovar zákon VO § 10 ods.9
rámcová kúpna zmluva č. 

1/2020
do 6.7.2024

áno tovar zákon VO § 10 ods.9
rámcová kúpna zmluva č. 

4/2020
do 6.7.2024

áno tovar zákon VO § 10 ods.9
rámcová kúpna zmluva č. 

3/2020
do 6.7.2024

áno tovar zákon VO § 10 ods.9
rámcová kúpna zmluva č. 

3/2020
do 6.7.2024

áno tovar zákon VO § 10 ods.9
rámcová kúpna zmluva č. 

3/2020
do 6.7.2024

áno tovar zákon VO sa neaplikuje x

áno tovar zákon VO § 10 ods.9
rámcová kúpna zmluva č. 

3/2020
do 6.7.2024

áno tovar zákon VO sa neaplikuje nákup v hotovosti

áno tovar zákon VO - zákazky malého ruzsahu x

áno tovar zákon VO - zákazky malého ruzsahu x

áno tovar zákon VO - zákazky malého ruzsahu x

áno tovar zákon VO - zákazky malého ruzsahu x



Bežná 

dostupnosť 

(určiť podľa 

formuláru bežnej 

dostupnosti)

Druh zákazky 

(stav. práce, 

tovar, služby)

Aplikácia zákona (Zvolený postup VO)

Zmluvný vzťah (rámcová z., 

kúpna z., z. o dielo, obj., 

atd...)

Trvanie zmluvy (do)

áno tovar zákon VO sa neaplikuje objednávka

nie tovar zákon VO - zákazky malého ruzsahu objednávka

nie tovar zákon VO sa neaplikuje objednávka

áno tovar zákon VO - zákazky malého ruzsahu objednávka

áno tovar
zákon VO do 5000.- € sa neaplikuje, nad 

5000,- € § 117
objednávka

áno tovar
zákon VO do 5000.- € sa neaplikuje, nad 

5000,- € § 117
objednávka

áno tovar zákon VO § 10 ods.9
rámcová kúpna zmluva č. 

2/2020
do 6.7.2024

áno tovar
zákon VO do 5000.- € sa neaplikuje, nad 

5000,- € § 117
objednávka

áno tovar zákon VO sa neaplikuje objednávka

áno tovar zákon VO § 10 ods.9 rámcové dohody č. 1-9/2020 do 31.12.2021

nie tovar zákon VO sa neaplikuje objednávka

áno tovar zákon VO sa neaplikuje x

nie tovar zákon VO sa neaplikuje Licenčná zmluva doba neurčitá

nie tovar zákon VO sa neaplikuje
Licenčná zmluva č. 

U1574/2013
doba neurčitá

nie tovar zákon VO sa neaplikuje
Licenčná zmluva č. 

SKP16/03/104
doba neurčitá

áno sluţba zákon VO - zákazky malého ruzsahu objednávka

áno zákon VO sa neaplikuje x

áno sluţba zákon VO sa neaplikuje
zmluva č. 6 575 098 376  - 

Kooperatíva
doba neurčitá od 1.6.2013

áno sluţba zákon VO - zákazky malého ruzsahu objednávka



Bežná 

dostupnosť 

(určiť podľa 

formuláru bežnej 

dostupnosti)

Druh zákazky 

(stav. práce, 

tovar, služby)

Aplikácia zákona (Zvolený postup VO)

Zmluvný vzťah (rámcová z., 

kúpna z., z. o dielo, obj., 

atd...)

Trvanie zmluvy (do)

áno sluţba zákon VO § 10 ods.9
rámcová kúpna zmluva č. 

3/2020
do 6.7.2024

áno sluţba zákon VO sa neaplikuje objednávka

áno sluţba zákon VO - zákazky malého ruzsahu objednávka

nie stav. práce zákon VO - zákazky malého ruzsahu výzva a objednávka

nie sluţba
zákon VO do 5000.- € sa neaplikuje, nad 

5000,- € § 117
x

nie stav. práce zákon VO sa neaplikuje x

nie stav. práce zákon VO - zákazky malého ruzsahu objednávka

nie sluţba zákon VO - zákazky malého ruzsahu objednávka

x sluţba zákon VO sa neaplikuje zmluva o výpoţičke doba neurčitá

nie sluţba zákon VO sa neaplikuje objednávka

zmulva o dielo doba neurčitá

mandátna zmluva doba neurčitá

zmulva o dielo doba neurčitá

x x objednávka x

nie sluţba
zákon VO do 5000.- € sa neaplikuje, nad 

5000,- € § 117
zmluva č. 1/2017 do 31.1.2021

áno sluţba zákon VO sa neaplikuje zmluva doba neurčitá

nie tovar zákon VO sa neaplikuje Licenčná zmluva doba neurčitá

áno sluţba zákon VO sa neaplikuje objednávka

áno sluţba zákon VO sa neaplikuje mandátna zmluva doba neurčitá

áno sluţba zákon VO sa neaplikuje x

nie zákon VO - zákazky malého ruzsahu výzva a objednávkastav. práce

zákon VO do 5000.- € sa neaplikuje, nad 

5000,- € § 117sluţba
áno



Bežná 

dostupnosť 

(určiť podľa 

formuláru bežnej 

dostupnosti)

Druh zákazky 

(stav. práce, 

tovar, služby)

Aplikácia zákona (Zvolený postup VO)

Zmluvný vzťah (rámcová z., 

kúpna z., z. o dielo, obj., 

atd...)

Trvanie zmluvy (do)

x x zákon VO sa neaplikuje x x

x x zákon VO sa neaplikuje x x

x x zákon VO sa neaplikuje x x

áno sluţba zákon VO sa neaplikuje
komisionarská zmluva LE 

CHEQUE DEJEUNER 
doba neurčitá

áno x zákon VO sa neaplikuje objednávka doba neurčitá

áno sluţba zákon VO sa neaplikuje zmluvy - UNIQA doba neurčitá

x x zákon VO sa neaplikuje x x

x x zákon VO sa neaplikuje x x

x x zákon VO sa neaplikuje x x

áno x zákon VO sa neaplikuje x x


