
OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU DUDINCE 

~  ~  ~ 

 

 

 
 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU 
 
 

s cenou nad 1.000.- €  za 3. štvrťrok 2019 v súlade s § 10 ods. 10 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 
 
 

P. č. Predmet zákazky Zmluvná cena (v € s DPH) Dodávateľ  

1.  Stravné lístky  1 347.00 

DOXX - Stravné lístky, spol. s r o. 

 
 

2.  

Koncertné vystúpenie na podujatí 

Cez okno – Pocta Jarovi Filipovi  1600.00 

SLOVENSKÁ JAZZOVÁ SPOLOČNOSŤ 

 

 

3.  

Kosenie a mulčovanie porastov v 
lesoparku Búroš za mesiac jún 2019 

4700.00 Lovecký spolok Bába Dudince 
 
 

4.  

Moderovanie podujatia Festival 

Hontianskych chutí 2019 1000.00 

 

Martin Korbelič 

 

 

5.  

Údržba miestnych komunikácií, 

chodníkov, čistenie rigolov, čistenie 

verejných priestranstiev 3143.28 

 

Mestský podnik Dudince s.r.o. 

 

 

6.  

Údržba a starostlivosť o verejnú 

zeleň, strihanie kríkov, vyžínanie 

náletov, likvidácia drevnej hmoty, 

nakladanie a odvoz zelenej a drevnej 

hmoty 4773.60 

Mestský podnik Dudince s.r.o. 

 
 

7.  

Koncertné vystúpenie na podujatí 

Dudinské kultúrne leto 2500.00 

 

 

Občianske združenie Podporme 

talent 
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8.  

Koncertné vystúpenie na podujatí 

Dudinské kultúrne leto 3000.00 

Kristof Kiss Dis. Art 

 

 

9.  

Kosenie a mulčovanie porastov v 

lesoparku Búroš za mesiac júl 2019 4350.00 

Lovecký spolok Bába Dudince 

 

 

10.  

Kompletné technické zabezpečenie – 

ozvučenie, osvetlenie a prestrešenie 

podujatia  Dudinské kultúrne leto 2400.00 

Roman Dohňanský - DV AUDIO 

 

 

11.  

Údržba a starostlivosť o verejnú zeleň 

– strihanie kríkov, vyžínanie náletov, 

parkové úpravy, likvidácia drevnej 

hmoty, nakladanie a odvoz zelenej a 

drevnej hmoty  3250.00 

Mestský podnik Dudince s.r.o. 

 

 

12.  

Údržba miestnych komunikácií, 

čistenie verejných priestranstiev 4666.88 

Mestský podnik Dudince s.r.o. 

 

 

13.  

Parkové lavičky s operadlom, 

odpadkové koša 1562.00 

 

Píla Terany, s.r.o. 

 

 

14.  

Štiepkovanie a mulčovanie porastov 
v lesoparku Búroš za mesiac august  

2019 

3300.00 Lovecký spolok Bába Dudince 
 
 

15.  

Údržba a starostlivosť o verejnú 

zeleň, vyžínanie náletov, parkové 

úpravy, likvidácia drevnej hmoty, 

nakladanie a odvoz zelenej a drevnej 

hmoty 4666.88 

Mestský podnik Dudince s.r.o. 
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16.  

Údržba miestnych komunikácií, 

čistenie rigolov, čistenie verejných 

priestranstiev 3250.00 

Mestský podnik Dudince s.r.o. 

 

 

 

Poznámky: 

Platí pre cenu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1.000 € s DPH/rok alebo počas 
trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. 

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo 
nákup v hotovosti. 


