
Súhrnná správa za III.Q. 2019 

o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH 

 

      OBEC KLASOV ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  súhrnnú správu 

o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 

 

 

 

Predmet zákazky 
Hodnota zákazky 

EUR vrátane DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

Zateplenie kultúrneho 

domu 
31 590,89€ 

MEDIDERMA spol. s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                Súhrnná správa za II.Q. 2016 

o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH 

 

      OBEC KLASOV ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  súhrnnú správu 

o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 

V II. kvartály 2016 nemala obec Klasov  žiadnu realizovanú zákazku s nízkou 

hodnotou s cenami vyššími ako 5000 €. 

 

 

Predmet zákazky 
Hodnota zákazky 

EUR vrátane DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa za III.Q. 2016 

o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH 

 

      OBEC KLASOV ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  súhrnnú správu 

o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 

 

 

 

Predmet zákazky 
Hodnota zákazky 

EUR vrátane DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

Kontajner pre MŠ-ŠJ 17 926,00 

Neuschwendtner s.r.o. 

Boriny 1528/35 

Dunajská Streda 929 01 

Komunikácia pri 

vetveK4-prepojenie št 

.cesty III. tr. z obytnou 

zónou 

17 194,75 

CESTY Nitra a.s. Murgašova 

6 

949 01 Nitra  

Výstavba dopr. 

infraštruktúry -poľné 

komunikácie 

359 910,00 

CESTY Nitra a.s. Murgašova 

6 

949 01 Nitra 

Výstavba dopr. 

infraštruktúry -poľné 

komunikácie 

359 911,15 

CESTY Nitra a.s. Murgašova 

6 

949 01 Nitra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa za IV.Q. 2016 

o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH 

 

      OBEC KLASOV ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  súhrnnú správu 

o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 

 

 

 

Predmet zákazky 
Hodnota zákazky 

EUR vrátane DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

Prepojenie štátnej cesty 

3. triedy s obytnou zónou 
17 194,75 

CESTY Nitra a.s. Nitra 



 

   

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa za I.Q. 2017 

o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH 

 

      OBEC KLASOV ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  súhrnnú správu 

o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 



 

 

 

Predmet zákazky 
Hodnota zákazky 

EUR vrátane DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

Verejné osvetlenie zóna 

Nový Klasov I. 
102 468,17 

MOSAPa.s.  Nitra 

   

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa za I.Q. 2017 

o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH 

 



      OBEC KLASOV ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  súhrnnú správu 

o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 

 

 

 

Predmet zákazky 
Hodnota zákazky 

EUR vrátane DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

Verejné osvetlenie zóna 

Nový Klasov I. 
102 468,17 

MOSAPa.s.  Nitra 

   

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa za IV.Q. 2017 

o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH 



 

      OBEC KLASOV ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  súhrnnú správu 

o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € 

 

 

 

Predmet zákazky 
Hodnota zákazky 

EUR vrátane DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

Viacúčelová 

administratívna budova 
5202,14 

Mosap a.s. 

Rekonštrukcia ihriska -

trávnik 
7539,68 

EUROGREEN-

SLOVENSKO s.r.o. 

TRÁVNIKY 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Súhrnná správa za IV.Q. 2015 

o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH 

 

      OBEC KLASOV ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  súhrnnú správu 

o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € 

 

 

 

Predmet zákazky 
Hodnota zákazky 

EUR vrátane DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

Návrh územného plánu 

obce 
13200,00 € 

K2 ateliér,s.r.o. 

Dlhá 10/2 Nitra 949 01 

Zápis vecných bremien 

elektrického vedenia 
3212,98 € 

REC-TEAM a.s. 

Nevädzova 5, Bratislava 

Revízia kotlov 20 a21 

b.j. 
1435,00 € 

UNIMONT- JOKAY 

Hlavná 20, Vráble 952 01 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa za IV.Q. 2015 

o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH 

 

      OBEC KLASOV ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  súhrnnú správu 

o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € 

 

 

 

Predmet zákazky 
Hodnota zákazky 

EUR vrátane DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

Viacúčelové ihrisko 

v obci Klasov 
55 003,68 € 

FUNNY SPORT 

SLOVENSKO,s.r.o. 

Dlhá 89/B Nitra 949 01 

Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia v obci Klasov 
92 007,60 € 

ELTODO 

OSVETLENIE,s.r.o. 

Rampová 5, Košice 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa za II.Q. 2015 

o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH 

 

      OBEC KLASOV ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  súhrnnú správu 

o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € 

 

 

 



Predmet zákazky 
Hodnota zákazky 

EUR vrátane DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

Oprava strešnej krytiny 

MŠ 
3297,84 € 

Kováč  Pavel 

Novozámocká 196 

949 05 Nitra 

Geometrický plán na 

vecné bremeno práva 

uloženia vzdušného 

vedenie NN rozvodov vo 

viniciach a práva 

uloženia kábelových NN 

rozvodov na námestí 

Klasov. 

2400,00 € 

Geodetická kancelária GEA 

s.r.o. 

Janka Kráľa 33 

949 01 Nitra 

Zateplenie budovy MŠ a 

ŠJ 
66 816,13 € 

MEDIDERMA spol.s.r.o. 

Dlhá 118 

949 01 Nitra 1 

Technická infraštruktúra 

zóna Nový Klasov II. SO 

03 Kanalizácia 

50 000,00 € 

MOSAP a.s. 

Nábrežie Mládeže 85 

949 01 Nitra 

Technická infraštruktúra 

zóna Nový Klasov II. SO 

03 Kanalizácia 

2631,58 € 

MOSAP a.s. 

Nábrežie Mládeže 85 

949 01 Nitra 

Zateplenie budovy MŠ a 

ŠJ 
80 104,31 € 

MEDIDERMA spol.s.r.o. 

Dlhá 118 

949 01 Nitra 1 

 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa za I.Q. 2015 

o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH 

 

      OBEC KLASOV ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a doplnení 



niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  súhrnnú správu 

o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € 

 

 

 

Predmet zákazky 
Hodnota zákazky 

EUR vrátane DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

Oprava plynového 

ohrievača v ŠJ 
1265,80 € 

UNIMONT-JOKAY 

Hlavná 20,952 01 Vráble 

 

Výmena plynového kotla 

OcÚ 

 

1992,00€ 

UNIMONT-JOKAY 

Hlavná 20,952 01 Vráble 

 

Výmena plynového 

kotla, radiátorov, 

potrubia -ĽD 

3821,40 € 

UNIMONT-JOKAY 

Hlavná 20,952 01 Vráble 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súhrnná správa za IV.Q. 2014 

o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH 

 

      OBEC KLASOV ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  súhrnnú správu 

o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € 

 

 

 

Predmet zákazky 
Hodnota zákazky 

EUR vrátane DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 
43 763,27 € 

Cesty Nitra, a.s. 

Murgašova 6, 949 78 Nitra 

Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 
2 188,16 € 

Cesty Nitra, a.s. 

Murgašova 6, 949 78 Nitra 

Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 
14 634,19 € 

Cesty Nitra, a.s. 

Murgašova 6, 949 78 Nitra 

TI – zóna Nový Klasov-

vodovod 
53 903,75 € 

MOSAP a.s. 

Nábrežie mládeže85, 949 01 

Nitra 

Audit. služby a KÚZ 1 560,00 € 

Ing.Juliana Farkasová –

audítor 

Námestie hrdinov 533/7 

940 54 Nové Zámky 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Súhrnná správa za III.Q. 2014 

o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH 

 

      OBEC KLASOV ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  súhrnnú správu 

o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € 

 

 

 

Predmet zákazky 
Hodnota zákazky 

EUR vrátane DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

Stolnotenisové stoly 1 320,00 € 

FERDA ROBERT ROTO 

CENTRUM 

Adyho 31, 937 01 Želiezovce 

   

 

 


