
IČO
Sídlo/miesto podnikania PO a 

FO-podnikateľa
Predmet zmluvy (popis)

Celková hodnota predemtu 

zmluvy, ak ju možnosť určiť, 

vrátane DPH

Dátum trvania zmluvy (doba 

neurčitá/určitá - platnosť do...)
Dátum uzavretia zmluvy

Dátum učinnosti zmluvy, ak je 

ním iný deň než deň nasledujúci 

po zverejnení zmluvy

316679
Turčianske Jaseno 24, 038 02 

Turčianske Jaseno

Externé riadenie projektu 

Materská škola Turčoianske 

Jaseno, zníženie energetickej 

náročnosti stavby

4 900,00 EUR

doba určitá; zmluva zaniká po 

splnení všetkých povinností, ktorý 

vyplývajú prijímateľovi z 

harmonogramu projektu

20.4.2017

37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina

Zabezpečenie vykonanie diela - 

strategický dopravno - plánovací 

dokument "Stratégia 

udržateľného rozvoja dopravy a 

mobility ŽSK"

30 029,00 €

dohoda zmluvných strán na 

ukončení Zmluvy o dielo ku dňu 

10. 5. 2017

10.5.2017

37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina

Poskytnutie finančného príspevku 

pre individuálny mikroprojekt s 

názvom "Podporujeme 

podnikanie žien cezhranične"

20 355,89 €

doba určitá; zmluva zaniká po 

splnení všetkých povinností, ktorý 

vyplývajú prijímateľovi z 

harmonogramu projektu

18.5.2017

47055944 Višňové 396, 013 23

Poskytnutie zabezpečenia 

dodávky služieb koordinátora 

vzdelávania za žiadateľa a 

koordinátora vzdelávania za 

partnera v rámci mikroprojektu 

"Podporujeme podnikanie žien 

cezhranične"

2 331,20 €

doba určitá; zmluva stráca 

účinnosť odovzdaním výstupov, 

ktoré je poskytovateľ povinný 

predložiť objednávateľovi na 

základe predmetnej zmluvy

29.5.2017

39597558 Divinka 24, 013 31  Divinka

Poskytnutie zabezpečenia 

dodávky slovensko - poľského a 

poľsko - slovenského tlmočenia a 

prekladu v rámci mikroprojektu 

"Podporujeme podnikanie žien 

cezhranične"

1 775,00 €

doba určitá; zmluva stráca 

účinnosť odovzdaním výstupov, 

ktoré je poskytovateľ povinný 

predložiť objednávateľovi na 

základe predmetnej zmluvy

29.5.2017

321192
Námestie Slovenskej republiky č. 

1/1, 014 01  Bytča

Aktualizácia dokumentu PHSR 

Mesta Bytča na roky 2016 - 2020
3 900,00 €

doba určitá; zmluva zaniká 

vypracovaním a odovzdaním 

diela najneskôr do 7 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy

22.6.2017

321192
Námestie Slovenskej republiky č. 

1/1, 014 01  Bytča

Aktualizácia dokumentu PHSR 

Mesta Bytča na roky 2016 - 2020
__________ _________ 18.12.2017


