
Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 001/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za vodu. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

375,91 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

451,09  € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

13/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 03.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Partizánska cesta 5 

 974 01 Banská Bystrica 

 IČO: 

 36644030 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 002/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby pevnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 16,66 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

19,99 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

14/2016, 1/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 03.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

  T Slovak Telekom, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bajkalská 28 

 817 62 Bratislava 

 IČO: 

 35763469 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 003/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za publikáciu „ Čo má vedieť mzdová 

účtovníčka.“ 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 45,75 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

54,90 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 04.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

  AJFA + AVIS s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Klemensova 34 

 010 01  Žilina 

 IČO: 

 31602436 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 004/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za plyn. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 833,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 1000,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

17/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 08.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 innogy Slovensko s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mlynská 31 

 042 91 Košice 

 IČO: 

 44291809 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 005/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za internet na rok 2018. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 125,52 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

10/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 09.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 NBsieť internet s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Železničný rad 1605 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 50468642 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 006/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za výtvarný materiál. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

6,58 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

7,90 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

075/2017 

Dátum doručenia faktúry 09.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 NOMILAND, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Magnezitárska 11 

 040 13 Košice 

 IČO: 

 36174319 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 007/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  kurča a morčacie prsia pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

93,15 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

111,78 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 12.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 008/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za elektrinu nedoplatok. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

194,06 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

232,87 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

002/2013 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 12.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Stredoslovenská energetika, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Pri Rajčianke 8591/4B 

 010 47 Žilina 

 IČO: 

 36403008 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 009/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za prehliadku kondenzačných plynových kotlov. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

265,03 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

318,04 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

051/2017 

Dátum doručenia faktúry 12.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 GAS ELEKTRO servis 

 Róbert Búci 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná Ždaňa 122 

 966 01 Dolná Ždaňa 

 IČO: 

 33993807 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 010/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

11,18 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

12,59 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 15.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 011/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

593,35 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

701,77 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 12.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 012/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za elektrinu preplatok. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

-106,17 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

-127,41 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

002/2013 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 15.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Stredoslovenská energetika, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Pri Rajčianke 8591/4B 

 010 47 Žilina 

 IČO: 

 36403008 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 013/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za náhradné diely do počítača. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

62,59 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

76,98 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

003/2018 

Dátum doručenia faktúry 15.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Milan Čelko KUPSITO 

 Bystrická cesta 2138/122,03401 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Sobieskiego 7 

 34-480 Jablonka, Polska 

 IČO: 

 367671891 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 014/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

317,53 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 16.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 015/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za výtvarný materiál. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

56,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

67,60 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

002/2018 

Dátum doručenia faktúry 16.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Miroslav Rybecký Felis 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Oblačná 22 

 831 06 Bratislava 

 IČO: 

 40051790 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 016/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za Finančný spravodajca. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

6,21 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

7,45 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 18.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Martina Rázusa 23A 

 01 001 Žilina 1 

 IČO: 

 31592503 
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Identifikačný údaj faktúry 017/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby mobilnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

3,92 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

11,70 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

008/2012 009/2012 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 18.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 O2 Slovakia, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Einsteinova 24 

 851 01 Bratislava 

 IČO: 

 35848863 
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Identifikačný údaj faktúry 018/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra filé,  kuracie prsia a špenát pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

88,88 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

106,66 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 19.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 019/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za výukové programy. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

153,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

184,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

053/2017 

Dátum doručenia faktúry 22.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 STIEFEL EUROCART s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Ružinovská 1/A 

 821 02 Bratislava 

 IČO: 

 31360513 
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Identifikačný údaj faktúry 020/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

25,06 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

28,60 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 24.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 021/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za  publikáciu „ Školské dokumenty.“  

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

42,23 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

46,45 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 25.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Identifikačný údaj faktúry 022/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za  vŕtacie kladivo a sadu vrtákov.  

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

154,16 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

184,99 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

006/2018 

Dátum doručenia faktúry 26.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 EXPOKOM s.r.o. 

 Remeslo PP 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Veľký Slavkov 335, Partizánska 3714 

 059 91 Veľký Slavkov, 058 01 Poprad 

 IČO: 

 31700632 
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Identifikačný údaj faktúry 023/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za  vodové farby, stojan a Výťah.  

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

181,45 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

217,74 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

005/2018 

Dátum doručenia faktúry 29.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Zábavné učení, s.r.o.  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mariánské nám. 14 

 688 01 Uherský Brod 

 IČO: 

 29261651 
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Identifikačný údaj faktúry 024/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

220,07 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 30.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Identifikačný údaj faktúry 025/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za MS WINDOWS 7 HOME OEM COA USED 

30 ks. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

660,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

792,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

009/2018 

Dátum doručenia faktúry 31.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 MB TECH BB s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Zvolenská cesta 37 

 974 01 Banská Bystrica 1 

 IČO: 

 36622524 
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Identifikačný údaj faktúry 026/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za kancelársky papier 150 balíkov. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

360,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

432,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

007/2018 

Dátum doručenia faktúry 31.01.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 SCP PAPIER, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mostová 29 

 034 01 Ružomberok 

 IČO: 

 36373583 
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Identifikačný údaj faktúry 027/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za dataprojektor  s príslušenstvom. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

3 312,50 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

3 975,00  € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

002/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

 

Dátum doručenia faktúry 02.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 GOTANA, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Nedanovce 301 

 958 43 Nedanovce 

 IČO: 

 46279491 
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Identifikačný údaj faktúry 028/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  kuracie prsia pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

88,91 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

106,69 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 02.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 029/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za blok 20ks. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

36,96 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

44,34 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

011/2018 

Dátum doručenia faktúry 02.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Libristo Media s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Sychrov 55 

 755 01 Vsetín ČR 

 IČO: 

 04448367 
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Identifikačný údaj faktúry 030/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov 

a tlaková skúška has. prístrojov a požiar. hadíc. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

124,67 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

149,60 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

004/2018 

Dátum doručenia faktúry 05.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Kováčik s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Livina 41 

 956 32 Livina 

 IČO: 

 34108629 
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Identifikačný údaj faktúry 031/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

37,82 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

44,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 05.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 032/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za časopis „ŠKOLA 2018. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

20,84 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

25,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 05.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Marian Medlen – Juris Dat 

 Redakcia Škola - MEL 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Ondavská 8 

 821 08 Bratislava 2 

 IČO: 

 11821973 
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IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 
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Identifikačný údaj faktúry 033/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

620,97 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

745,15 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 05.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 
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Identifikačný údaj faktúry 034/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za BOZP a PO za mesiac 01/2018 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 50,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 60,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

4/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 06.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Garancia Peter Bakoš 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Kalvárska 7 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 12607835 
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Identifikačný údaj faktúry 035/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za plyn. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 833,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 1000,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

17/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 07.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 innogy Slovensko s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mlynská 31 

 042 91 Košice 

 IČO: 

 44291809 
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Identifikačný údaj faktúry 036/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby pevnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 17,75 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

21,30 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

14/2016, 1/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 07.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

  T Slovak Telekom, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bajkalská 28 

 817 62 Bratislava 

 IČO: 

 35763469 
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Identifikačný údaj faktúry 037/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za elektrinu. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 597,50 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

717,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

2/2013 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 07.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 SSE- Stredoslovenská energetika 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Pri Rajčianke 8591/4B 

 010 47 Žilina 

 IČO: 

 36403008 
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Identifikačný údaj faktúry 038/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za elektrinu. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 623,33€ 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

748,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

2/2013 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 07.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 SSE- Stredoslovenská energetika 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Pri Rajčianke 8591/4B 

 010 47 Žilina 

 IČO: 

 36403008 
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Identifikačný údaj faktúry 039/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

756,19 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

888,63 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 08.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Identifikačný údaj faktúry 040/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra filé,  kuracie stehná, losos a kurča pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

189,65 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

227,58 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 09.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 041/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za lístky na obedy 20 ks. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

60,88 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

73,06 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

008/2018 

Dátum doručenia faktúry 12.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 ŠEVT a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Plynárenská 6 

 821 09 Bratislava 

 IČO: 

 31331131 
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Identifikačný údaj faktúry 042/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za toner a Epson farbu do tlačiarní 22 ks. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

873,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

1048,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

001/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

013/2018 

Dátum doručenia faktúry 13.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 CLEAN TONERY, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Za hradbami 27 

 902 01 Pezinok 

 IČO: 

 35891866 
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Identifikačný údaj faktúry 043/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

155,64 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 13.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Identifikačný údaj faktúry 044/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

37,55 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

43,59 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 14.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 045/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za knihy podľa vlastného výberu. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

106,40 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

117,04 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

014/2018 

Dátum doručenia faktúry 15.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 ARKUS vydavateľstvo, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 L. Svobodu 1359/10 

 905 01 Senica 

 IČO: 

 45707511 
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Identifikačný údaj faktúry 046/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za „Manažment školy“. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

37,68 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

41,45 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 16.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Identifikačný údaj faktúry 047/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

20,70 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

23,27 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 26.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 048/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za „Zákony v školskej praxi“. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

41,91 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

46,10 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 26.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Identifikačný údaj faktúry 049/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby mobilnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

6,23 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

7,48 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

008/2012 009/2012 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 26.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 O2 Slovakia, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Einsteinova 24 

 851 01 Bratislava 

 IČO: 

 35848863 
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Identifikačný údaj faktúry 050/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za prepravu žiakov Župkov – Partizánske a späť. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

105,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

010/2018 

Dátum doručenia faktúry 26.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Pavol Štrba – ÚČTOVNÍCTVO a DOPRAVA 

 Pavol Štrba 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Čierny lúh 18 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 46379053 
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Identifikačný údaj faktúry 051/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

181,70 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 27.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Identifikačný údaj faktúry 052/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za zasklenie okna. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

36,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

42,20 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

015/2018 

Dátum doručenia faktúry 27.02.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 GLASTiP Ľuboš Rajnoha 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Župkov 217 

 966 71 Horné Hámre 

 IČO: 

 37150391 
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Identifikačný údaj faktúry 053/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra filé,  kuracie prsia, slivky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

95,37 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

114,44 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 02.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 054/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za časopis „ MANAŽMENT ŠKOLY v praxi“. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

60,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

72,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 02.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Wolters Kluwer SR s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mlynské nivy 48 

 821 09 Bratislava 2 

 IČO: 

 31348262 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 055/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za učebné pomôcky pre žiakov v HN. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

110,67 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

132,80 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

018/2018 

Dátum doručenia faktúry 05.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Slavomír Binčík - JUNIOR 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Hlavná 266 

 900 62 Kostolište 

 IČO: 

 34391509 
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Identifikačný údaj faktúry 056/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

15,12 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

17,41 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 05.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 057/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za BOZP a PO za mesiac 02/2018 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 50,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 60,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

4/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 05.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Garancia Peter Bakoš 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Kalvárska 7 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 12607835 
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Identifikačný údaj faktúry 058/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za vypínač. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 2,58 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 3,10 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

001/2018 

Dátum doručenia faktúry 05.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Partizánska 7/4 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 45860564 
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Identifikačný údaj faktúry 059/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

359,01 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

430,81 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 05.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 
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Identifikačný údaj faktúry 060/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za plyn. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 833,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 1000,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

17/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 06.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 innogy Slovensko s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mlynská 31 

 042 91 Košice 

 IČO: 

 44291809 
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Identifikačný údaj faktúry 061/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za knihy. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 138,26 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 152,08 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

019/2018 

Dátum doručenia faktúry 07.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Distribučná agentúra AD REM 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mánesovo námestie 6 

 851 01 Bratislava V 

 IČO: 

 11782889 
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Identifikačný údaj faktúry 062/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby pevnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 16,94 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

20,33 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

14/2016, 1/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 07.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

  T Slovak Telekom, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bajkalská 28 

 817 62 Bratislava 

 IČO: 

 35763469 
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Identifikačný údaj faktúry 063/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za opravu rúry v ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 50,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

60,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

017/2018 

Dátum doručenia faktúry 07.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

  Elektronix, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Brehy 390 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 45409129 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 064/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  kuracie prsia pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

48,62 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

58,34 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 09.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 065/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

649,26 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

761,88 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 09.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 066/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

475,99 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

562,02 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 12.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 067/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za revíziu komínov. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

115,25 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

138,30 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

020/2018 

Dátum doručenia faktúry 12.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Kominárstvo Štefan Hudec 

 KOMPRAC 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bernolákova 11 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 11927232 
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DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 068/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

296,77 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 13.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 069/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

34,48 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

39,90 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 15.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 070/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za kalkulačky. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

141,60 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

169,92 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

022/2018 

Dátum doručenia faktúry 15.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Fast Web s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Osadná 2 

 831 03 Bratislava 

 IČO: 

 46720804 
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e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 071/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za darčekové poukážky (knihy). 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

60,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

60,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

023/2018 

Dátum doručenia faktúry 16.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Martinus s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Gorkého 4 

 036 01 Martin 

 IČO: 

 45503249 
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DIČ: 2021111928 
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e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 072/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra kurča a hrášok pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

86,11 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

91,08 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 16.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 073/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby mobilnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

7,63 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

9,16 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

008/2012 009/2012 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 21.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 O2 Slovakia, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Einsteinova 24 

 851 01 Bratislava 

 IČO: 

 35848863 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/
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telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 074/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

25,86 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

29,75 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 23.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 075/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

418,42 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

502,10 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 23.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 076/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  kuracie prsia pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

44,27 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

53,12 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 23.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 077/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za učebné pomôcky pre deti v MŠ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

77,50 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

93,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

025/2018 

Dátum doručenia faktúry 27.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Baribal s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Kežmarská cesta 2134/21 

 054 01 Levoča 

 IČO: 

 44984740 
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IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 078/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

286,78 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 27.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Identifikačný údaj faktúry 079/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za BOZP a PO za mesiac 03/2018 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 50,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 60,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

4/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 05.03.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Garancia Peter Bakoš 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Kalvárska 7 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 12607835 
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Identifikačný údaj faktúry 080/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za vodu. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

309,86 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

371,83  € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

13/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 03.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Partizánska cesta 5 

 974 01 Banská Bystrica 

 IČO: 

 36644030 
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Identifikačný údaj faktúry 081/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

37,46 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

43,67 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 05.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 082/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za „Školské dokumenty“. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

42,55 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

46,80 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 06.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Identifikačný údaj faktúry 083/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za Bio-P2+P3 roztok. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

100,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

120,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 06.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Petr Mrázek  

 predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Nádražní 527 

 281 44 Zásmuky, ČR 

 IČO: 

 69639485 
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Identifikačný údaj faktúry 084/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby pevnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 16,66 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

19,99 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

14/2016, 1/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 06.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

  T Slovak Telekom, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bajkalská 28 

 817 62 Bratislava 

 IČO: 

 35763469 
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Identifikačný údaj faktúry 085/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  filé pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

66,42 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

79,70 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 06.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 086/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za Wellness služby. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

318,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

382,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

021/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 09.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Obec Vyhne 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Vyhne 100 

 966 02 Vyhne 

 IČO: 

 00321109 
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Identifikačný údaj faktúry 087/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za plyn. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 833,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 1000,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

17/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 09.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 innogy Slovensko s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mlynská 31 

 042 91 Košice 

 IČO: 

 44291809 
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Identifikačný údaj faktúry 088/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za učebné pomôcky pre deti v MŠ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

158,92 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 190,70 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

026/2018 

Dátum doručenia faktúry 09.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 INSGRAF s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mirgašova 27 

 927 01 Šaľa 

 IČO: 

 47078839 
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Identifikačný údaj faktúry 089/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

259,69 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 10.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Identifikačný údaj faktúry 090/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny SF voľká noc. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

359,96 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

420,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

024/2018 

Dátum doručenia faktúry 11.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Identifikačný údaj faktúry 091/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

668,55 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

787,89 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 11.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 092/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

17,56 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

19,60 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 13.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 093/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

243,26 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

291,91 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 16.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 
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Identifikačný údaj faktúry 094/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za „Zákony v školskej praxi“ – apríl 2018. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

40,95 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

45,05 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 16.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 
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Identifikačný údaj faktúry 095/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za Workshop Hravá matematika. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

20,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 16.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ž.E.N.Y. oz 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Na Dúbravy 482/14 

 013 11 Lietavská Lúčka 

 IČO: 

 50416405 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 
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Identifikačný údaj faktúry 096/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za výtvarný a učebný materiál pre MŠ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

188,46 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

226,15 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

027/2018 

Dátum doručenia faktúry 19.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 NOMILAND, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Magnezitárska 11 

 040 13 Košice 

 IČO: 

 36174319 
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Identifikačný údaj faktúry 097/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za dezinsekciu a deratizáciu priestorov ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

55,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

030/2018 

Dátum doručenia faktúry 19.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 GELOS – Roman Slezák 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 P. Jilemnického 2 

 969 01 Banská Štiavnica 

 IČO: 

 34546278 
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Identifikačný údaj faktúry 098/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby mobilnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

5,52 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

6,62 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

008/2012 009/2012 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 19.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 O2 Slovakia, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Einsteinova 24 

 851 01 Bratislava 

 IČO: 

 35848863 
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IČO: 37833791 
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Identifikačný údaj faktúry 099/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za kurence a morčacie prsia pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

100,02 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

120,02 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 20.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 100/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

460,16 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

439,98 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 23.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Identifikačný údaj faktúry 101/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

365,74 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 24.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Identifikačný údaj faktúry 102/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za „Manažment školy“. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

37,68 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

41,45€ 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 24.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Identifikačný údaj faktúry 103/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

28,74 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

32,74 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 24.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 104/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

126,55 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

153,13 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

031/2018 

Dátum doručenia faktúry 25.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 AB COM CZECH, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Stěžerská 882 

 500 04 Hradec Králové.  CR 

 IČO: 

 25974939 
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DIČ: 2021111928 
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e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 
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Identifikačný údaj faktúry 105/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  kurča pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

73,20 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

87,84 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 27.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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DIČ: 2021111928 
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Identifikačný údaj faktúry 106/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

461,10 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

553,32 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 30.04.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 
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Identifikačný údaj faktúry 107/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za  prepravu žiakov Župkov – Nová Baňa a späť. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

44,69 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

028/2018 

Dátum doručenia faktúry 03.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Obec Župkov 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Župkov 12 

 966 71 Župkov 

 IČO: 

 321133 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 108/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za BOZP a PO za mesiac 04/2018 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 50,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 60,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

4/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 03.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Garancia Peter Bakoš 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Kalvárska 7 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 12607835 
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Identifikačný údaj faktúry 109/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

20,76 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

23,63 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 04.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 110/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za kurence prsia a hrášok pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

52,77 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

63,32 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 04.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 111/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby pevnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 16,66 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

19,99 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

14/2016, 1/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 07.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

  T Slovak Telekom, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bajkalská 28 

 817 62 Bratislava 

 IČO: 

 35763469 
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Identifikačný údaj faktúry 112/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za plyn. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 833,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 1000,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

17/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 08.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 innogy Slovensko s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mlynská 31 

 042 91 Košice 

 IČO: 

 44291809 
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Identifikačný údaj faktúry 113/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

674,86 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

941,91 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 09.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Identifikačný údaj faktúry 114/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za kovové perá s potlačou. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

50,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

032/2018 

Dátum doručenia faktúry 10.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 BROART, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Fraňa Kráľa 883/3 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 50506790 
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Identifikačný údaj faktúry 115/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za  prepravu žiakov Župkov – Horná Ždaňa 

a späť. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

51,07 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

033/2018 

Dátum doručenia faktúry 11.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Obec Župkov 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Župkov 12 

 966 71 Župkov 

 IČO: 

 321133 
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Identifikačný údaj faktúry 116/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  Ružový losos, karotka a špenát pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

114,62 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

137,54 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 14.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 117/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

28,84 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

33,32 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 14.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 118/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

375,12 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 15.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Identifikačný údaj faktúry 119/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za zeminu a listnatý ker 150 ks. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

407,92 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

489,50 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

035/2018 

Dátum doručenia faktúry 17.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ján Ďuračka - ORBIS 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Kollárova 353/4 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 34774017 
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Identifikačný údaj faktúry 120/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za kurence prsia a slivky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

59,02 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

70,82 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 18.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 121/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za výpočtovú techniku s príslušenstvom. 

 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

2008,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

2410,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

004/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 18.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 ITSK s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Zelená 29 

 949 05  Nitra 

 IČO: 

 36556050 
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Identifikačný údaj faktúry 122/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby mobilnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

12,37 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

14,84 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

008/2012 009/2012 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 18.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 O2 Slovakia, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Einsteinova 24 

 851 01 Bratislava 

 IČO: 

 35848863 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 123/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mikrofón. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

418,76 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

506,70 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

036/2018 

Dátum doručenia faktúry 21.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 MUSICDATA s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Štefánikova 131/61 

 612 00 Brno 

 IČO: 

 26227142 
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Identifikačný údaj faktúry 124/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za výpočtovú techniku s príslušenstvom. 

 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

1957,92 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

2349,50 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

006/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 22.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 ITSK s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Zelená 29 

 949 05  Nitra 

 IČO: 

 36556050 
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Identifikačný údaj faktúry 125/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za licencie na rok 2018. 

 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

330,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

396,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

15/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 23.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Remek, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Nálepkova 2 

 949 01  Nitra 

 IČO: 

 36535605 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 126/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

32,64 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

37,23 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 25.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 
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DIČ: 2021111928 
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e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 127/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

310,75 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 29.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Identifikačný údaj faktúry 128/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za čistiace prostriedky. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

654,16 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

784,99 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

5/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 29.05.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bulharská 40 

 917 02 Trnava 

 IČO: 

 31434193 
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Identifikačný údaj faktúry 129/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za kurence a filé pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

66,60 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

79,92 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 01.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 130/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

207,26 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

248,71 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 04.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 
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DIČ: 2021111928 
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Identifikačný údaj faktúry 131/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

337,92 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

405,50 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 04.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 
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Identifikačný údaj faktúry 132/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

268,07 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

312,52 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 04.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Identifikačný údaj faktúry 133/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za program ALF SK. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

325,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

390,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

037/2018 

Dátum doručenia faktúry 04.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 PcProfi, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Fintická 14050/119 

 080 06 Prešov 

 IČO: 

 44685173 
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Identifikačný údaj faktúry 134/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za kurence pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

22,32 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

26,78 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 05.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/
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Identifikačný údaj faktúry 135/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za BOZP a PO za mesiac 05/2018 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 50,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 60,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

4/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 05.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Garancia Peter Bakoš 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Kalvárska 7 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 12607835 
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IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 
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Identifikačný údaj faktúry 136/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

34,98 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

39,95 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 06.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 137/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za program ALF-BOOK. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

249,17 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

299,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

038/2018 

Dátum doručenia faktúry 06.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 PcProfi, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Fintická 14050/119 

 080 06 Prešov 

 IČO: 

 44685173 
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Identifikačný údaj faktúry 138/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby pevnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 16,66 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

19,99 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

14/2016 1/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 06.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

  T Slovak Telekom, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bajkalská 28 

 817 62 Bratislava 

 IČO: 

 35763469 
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Identifikačný údaj faktúry 139/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za „Školské dokumenty“ – jún 2018. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

42,23 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

46,45 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 06.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Identifikačný údaj faktúry 140/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za morčacie prsia, fazuľka zelená pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

68,45 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

82,14 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 08.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 141/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

1085,53 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

1 275,25 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 11.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Identifikačný údaj faktúry 142/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za prepravu žiakov na súťaž Župkov- Poltár a 

späť. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

245,84 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

295,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

034/2018 

Dátum doručenia faktúry 13.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Sodor s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Vansovej 534/7 

 965 01 Žiar nad Hronom 

 IČO: 

 50771957 
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Identifikačný údaj faktúry 143/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

20,28 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

23,32 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 14.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 144/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za vešiak na kostýmy  pre MŠ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

33,75 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

40,50 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

027/2018 

Dátum doručenia faktúry 15.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 NOMILAND, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Magnezitárska 11 

 040 13 Košice 

 IČO: 

 36174319 
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Identifikačný údaj faktúry 145/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za kurence, kuracie prsia a hrášok pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

79,83 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

95,80 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 15.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 146/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

311,64 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

373,97 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 18.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 
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Identifikačný údaj faktúry 147/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

298,91 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 19.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Identifikačný údaj faktúry 148/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby mobilnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

11,86 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

14,23 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

008/2012 009/2012 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 20.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 O2 Slovakia, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Einsteinova 24 

 851 01 Bratislava 

 IČO: 

 35848863 
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Identifikačný údaj faktúry 149/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za aSc Agenda Komplet ZŠ 2019. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

290,83 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

349,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 22.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Svoradova 7/1 

 811 03 Bratislava 

 IČO: 

 31361161 
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Identifikačný údaj faktúry 150/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za plyn nedoplatok. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

2409,14 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 2890,97 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

17/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 25.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 innogy Slovensko s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mlynská 31 

 042 91 Košice 

 IČO: 

 44291809 
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Identifikačný údaj faktúry 151/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

52,32 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

60,67 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 25.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 152/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

296,64 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 26.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Identifikačný údaj faktúry 153/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za „Zákony v školskej praxi – jún 18, Manažment 

školy – jún 18“. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

77,09 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

84,80 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 26.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Identifikačný údaj faktúry 154/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za vodu. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

421,55 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

505,86  € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

13/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 27.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Partizánska cesta 5 

 974 01 Banská Bystrica 

 IČO: 

 36644030 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 155/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za smotky na parkety. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

116,92 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

140,30  € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

043/2018 

Dátum doručenia faktúry 28.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Igneus, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Novostrašnická 46 

 100 00 Praha 10 

 IČO: 

 24737623 
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Identifikačný údaj faktúry 156/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za kurence pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

43,02 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

51,62 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 29.06.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 157/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za BOZP a PO za mesiac 06/2018 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 50,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 60,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

4/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 03.07.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Garancia Peter Bakoš 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Kalvárska 7 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 12607835 
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Identifikačný údaj faktúry 158/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

39,15 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

44,77 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 04.07.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 159/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za toner a Epson farbu do tlačiarní 26 ks. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

867,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

1 040,40 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

001/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

042/2018 

Dátum doručenia faktúry 06.07.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 CLEAN TONERY, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Za hradbami 27 

 902 01 Pezinok 

 IČO: 

 35891866 
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Identifikačný údaj faktúry 160/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

678,15 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

797,49 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 06.07.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Identifikačný údaj faktúry 161/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za tlačivá. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

25,74 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

30,89 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

016/2018 

Dátum doručenia faktúry 06.07.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 ŠEVT a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Cementárenská 16 

 974 72 Banská Bystrica 

 IČO: 

 31331131 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 162/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby pevnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 17,16 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

20,59 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

14/2016 1/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 09.07.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

  T Slovak Telekom, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bajkalská 28 

 817 62 Bratislava 

 IČO: 

 35763469 
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Identifikačný údaj faktúry 163/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za plyn. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

833,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 1 000,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

17/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 09.07.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 innogy Slovensko s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mlynská 31 

 042 91 Košice 

 IČO: 

 44291809 
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Identifikačný údaj faktúry 164/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

160,63 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

192,76 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 11.07.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 
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Identifikačný údaj faktúry 165/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

7,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

8,43 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 23.07.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 165/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za okrasný štrk. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

104,17 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

125,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

041/2018 

Dátum doručenia faktúry 23.07.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Šipikal Karol 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Rekreačná cesta 6379/43 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 41413601 
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Identifikačný údaj faktúry 167/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za „GDPR – Krátky komentár k ochrane osob. 

údajov“. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

28,23 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

31,05 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 23.07.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Identifikačný údaj faktúry 168/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby mobilnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

3,86 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

4,63 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

008/2012 009/2012 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 23.07.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 O2 Slovakia, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Einsteinova 24 

 851 01 Bratislava 

 IČO: 

 35848863 
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Identifikačný údaj faktúry 169/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za balíček Bezkriedy Plus. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

15,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

18,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

01/2018 dodatok k zmluve 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 03.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Komensky, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Park Mládeže 1 

 040 01 Košice 

 IČO: 

 43908977 
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Identifikačný údaj faktúry 170/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za materiál. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 662,93 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 795,52 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

039/2018 

Dátum doručenia faktúry 03.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Partizánska 7/4 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 45860564 
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Identifikačný údaj faktúry 171/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za materiál. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 92,54 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 111,05 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

001/2018 

Dátum doručenia faktúry 03.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Partizánska 7/4 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 45860564 
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Identifikačný údaj faktúry 172/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za dataprojektor EPSON a tabuľu. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 1058,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

1 270,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

07/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

 

Dátum doručenia faktúry 03.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 MB TECH BB s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Zvolenská cesta 37 

 974 01 Banská Bystrica 

 IČO: 

 36622524 
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Identifikačný údaj faktúry 173/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za BOZP a PO za mesiac 07/2018 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 50,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 60,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

4/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 03.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Garancia Peter Bakoš 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Kalvárska 7 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 12607835 
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Identifikačný údaj faktúry 174/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za elektrinu. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

623,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

748,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

002/2013 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 13.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Stredoslovenská energetika, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Pri Rajčianke 8591/4B 

 010 47 Žilina 

 IČO: 

 36403008 
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Identifikačný údaj faktúry 175/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za elektrinu. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

597,50 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

717,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

002/2013 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 13.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Stredoslovenská energetika, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Pri Rajčianke 8591/4B 

 010 47 Žilina 

 IČO: 

 36403008 
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Identifikačný údaj faktúry 176/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za plyn. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

833,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 1 000,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

17/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 13.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 innogy Slovensko s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mlynská 31 

 042 91 Košice 

 IČO: 

 44291809 
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Identifikačný údaj faktúry 177/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby pevnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 16,66 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

19,99 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

14/2016 1/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 13.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

  T Slovak Telekom, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bajkalská 28 

 817 62 Bratislava 

 IČO: 

 35763469 
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Identifikačný údaj faktúry 178/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

32,63 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

37,77 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 13.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Identifikačný údaj faktúry 179/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby mobilnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

2,57 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

3,08 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

008/2012 009/2012 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 20.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 O2 Slovakia, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Einsteinova 24 

 851 01 Bratislava 

 IČO: 

 35848863 
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Identifikačný údaj faktúry 180/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za poistné žiakov. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

251,17 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

301,41 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

006/2013 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 20.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Komunálna poisťovňa, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Horná 82/25 

 974 01 Banská Bystrica 1 

 IČO: 

 31595545 
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Identifikačný údaj faktúry 181/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za Finančného spravodajcu 2019. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

22,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

26,40 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 20.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 M. Rázusa 23A 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31592503 
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Identifikačný údaj faktúry 182/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za kurence, Filé a kuracie prsia pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

136,76 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

164,11 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 24.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 183/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za Prvouku  pre 2.r. ZŠ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

75,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

82,50 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

_ 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

045/2018 

Dátum doručenia faktúry 27.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Slovenské pedagogické nakladateľstvo 

 Mladé letá, a.s. 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Sasinkova 5 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 31333176 
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Identifikačný údaj faktúry 184/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za Mandátny certifikát QESi. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

88,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

105,60 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

_ 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

046/2018 

Dátum doručenia faktúry 28.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Disig, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Záhradnícka 151 

 821 08 Bratislava 

 IČO: 

 35975946 
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Identifikačný údaj faktúry 185/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za dodanie bezpečného zariadenia pre mandátny 

certifikát. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

55,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

66,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

_ 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

047/2018 

Dátum doručenia faktúry 28.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Slovenská obchodná a priemyselná komora 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Gorkého 9 

 816 03 Bratislava 

 IČO: 

 30842654 
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Identifikačný údaj faktúry 186/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za Pracovné zošity. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

114,09 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

125,50 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

_ 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

040/2018 

Dátum doručenia faktúry 30.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Krompašská 510/96 

 040 11 Košice 

 IČO: 

 45258767 
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Identifikačný údaj faktúry 187/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za ročný prístup na verejnú správu Slovenskej 

republiky. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

97,50 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

117,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

_ 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 30.08.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Martina Rázusa 23A 

 010 01 Žilina 1 

 IČO: 

 31592503 
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Identifikačný údaj faktúry 173/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za BOZP a PO za mesiac 08/2018 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 50,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 60,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

4/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 03.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Garancia Peter Bakoš 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Kalvárska 7 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 12607835 
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Identifikačný údaj faktúry 189/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za  príslušenstvo k výpočtovej technike. 

 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

791,65 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

949,98,50 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

009/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 03.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 ITSK s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Zelená 29 

 949 05  Nitra 

 IČO: 

 36556050 
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Identifikačný údaj faktúry 190/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za  vzdelávanie „ Zippyho kamaráti“. 

 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

130,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

048/2018 

Dátum doručenia faktúry 03.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Občianske združenie Zippy 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Hrušková 9A 

 831 06 Bratislava 

 IČO: 

 51717514 
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Identifikačný údaj faktúry 191/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

7,31 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

8,31 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 05.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 192/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby pevnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 17,31 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

20,77 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

14/2016 1/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 06.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

  T Slovak Telekom, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bajkalská 28 

 817 62 Bratislava 

 IČO: 

 35763469 
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Identifikačný údaj faktúry 193/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za „Školské dokumenty“. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

42,55 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

46,80 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 06.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Identifikačný údaj faktúry 194/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za plyn. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

833,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 1 000,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

17/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 06.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 innogy Slovensko s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mlynská 31 

 042 91 Košice 

 IČO: 

 44291809 
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Identifikačný údaj faktúry 195/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za kuracie prsia pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

47,92 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

57,50 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 07.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 196/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za „Zákony v školskej praxi“. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

43,18 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

47,50 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 07.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Identifikačný údaj faktúry 197/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

23,38 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

28,06 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 10.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 
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Identifikačný údaj faktúry 198/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

44,10 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

51,69 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 10.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Identifikačný údaj faktúry 199/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

544,34 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

644,37 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 10.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Identifikačný údaj faktúry 200/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za testy SJ, Ochrana života a zdravia. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

260,91 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

287,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

049/2018 

Dátum doručenia faktúry 11.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Identifikačný údaj faktúry 201/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra e Tlačivá. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

135,28 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

162,34 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

047/2017 

Dátum doručenia faktúry 11.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 ŠEVT a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Plynárenská 6 

 821 09 Bratislava 

 IČO: 

 31331131 
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Identifikačný údaj faktúry 202/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za Epson projektor 2x, tabuľu keramickú 2x a 

príslušenstvo. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

3207,50 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

3849,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

10/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 11.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 HENRYSO, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Fraňa Mojtu 22 

 949 01 Nitra 

 IČO: 

 50687115 
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Identifikačný údaj faktúry 203/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za batériu. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 13,58 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 16,30 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

001/2018 

Dátum doručenia faktúry 11.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Partizánska 7/4 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 45860564 
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Identifikačný údaj faktúry 204/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

39,84 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

46,67 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 13.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 205/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za „ Manažment školy 9/2018“. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

37,68 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

41,45 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 13.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Identifikačný údaj faktúry 206/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za Ružového lososa a  hráčok pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

115,14 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

138,17 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 14.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 207/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

280,72 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

336,86 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 17.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 
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Identifikačný údaj faktúry 208/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za kurence a kuracie prsia pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

116,08 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

139,30 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 18.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 209/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

220,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 18.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Identifikačný údaj faktúry 210/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby mobilnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

3,63 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

4,36 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

008/2012 009/2012 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 20.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 O2 Slovakia, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Einsteinova 24 

 851 01 Bratislava 

 IČO: 

 35848863 
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Identifikačný údaj faktúry 211/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za kancelársky papier 200 balíkov. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

516,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

619,20 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

052/2018 

Dátum doručenia faktúry 20.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 SCP PAPIER, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mostová 29 

 034 01 Ružomberok 

 IČO: 

 36373583 
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Identifikačný údaj faktúry 212/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za batérie. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

97,02 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

116,42 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

057/2018 

Dátum doručenia faktúry 21.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Benjamín Janiska BEN 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Malinová 49 

 955 01 Topoľčany 

 IČO: 

 34670602 
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Identifikačný údaj faktúry 213/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

37,41 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

43,24€ 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 24.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 214/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za lavice a stoličky. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

2 062,50 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

2 475,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

044/2018 

Dátum doručenia faktúry 25.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 MULTIP SK s.r.o.  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 A.Dubčeka 41 

 965 01 Žiar nad Hronom 

 IČO: 

 44172460 
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Identifikačný údaj faktúry 215/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

318,05 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 26.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Identifikačný údaj faktúry 216/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za Filé, morčacie prsia a špenát pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

154,65 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

185,58 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 28.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 217/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za  prepravu žiakov Župkov – Štiavnické Bane 

a späť. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

76,61 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

050/2018 

Dátum doručenia faktúry 28.09.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Obec Župkov 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Župkov 12 

 966 71 Župkov 

 IČO: 

 321133 
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Identifikačný údaj faktúry 218/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za revíziu komínov. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

115,75 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

138,90 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

053/2018 

Dátum doručenia faktúry 01.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Kominárstvo Štefan Hudec 

 KOMPRAC 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bernolákova 11 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 11927232 
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Identifikačný údaj faktúry 219/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za publikáciu „ Predprimárne vzdelávanie 2018-

2019.“ 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

15,06 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

16,70 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

058/2018 

Dátum doručenia faktúry 01.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 M. Medlen - JurisDat 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Ondavská 8 

 821 08 Bratislava 

 IČO: 

 11821973 
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Identifikačný údaj faktúry 220/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

299,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

358,78 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 01.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 
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Identifikačný údaj faktúry 221/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za vodu. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

312,26 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

374,71  € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

13/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 02.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Partizánska cesta 5 

 974 01 Banská Bystrica 

 IČO: 

 36644030 
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Identifikačný údaj faktúry 222/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za BOZP a PO za mesiac 09/2018 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 50,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 60,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

4/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 02.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Garancia Peter Bakoš 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Kalvárska 7 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 12607835 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 223/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

25,90 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

29,70 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 03.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 224/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za učebné pomôcky pre žiakov v HN. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

124,50 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

149,40 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

059/2018 

Dátum doručenia faktúry 03.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Slavomír Binčík - JUNIOR 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Hlavná 266 

 900 62 Kostolište 

 IČO: 

 34391509 
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Identifikačný údaj faktúry 225/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za plyn. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

833,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 1 000,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

17/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 04.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 innogy Slovensko s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mlynská 31 

 042 91 Košice 

 IČO: 

 44291809 
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Identifikačný údaj faktúry 226/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby pevnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 16,66 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

19,99 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

14/2016 2/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 05.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

  T Slovak Telekom, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bajkalská 28 

 817 62 Bratislava 

 IČO: 

 35763469 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 227/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za okrasný štrk. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

208,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

250,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

051/2018 

Dátum doručenia faktúry 05.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Šipikal Karol 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Rekreačná cesta 6379/43 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 41413601 
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Identifikačný údaj faktúry 228/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ušitie dámskych krojov. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

75,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

90,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

056/2018 

Dátum doručenia faktúry 05.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 L – J Aero Services s.r.o.  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Horné Hámre 104 

 966 71 Horné Hámre 

 IČO: 

 47973153 
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Identifikačný údaj faktúry 229/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

655,10 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

759,50 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 10.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Identifikačný údaj faktúry 230/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za testovaciu súpravu. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

30,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

37,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

060/2018 

Dátum doručenia faktúry 10.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 CF Plus Chemicals s.r.o.  

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Karásek 1767/1 

 621 00 Brno - Řečkovice 

 IČO: 

 02970228 
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Identifikačný údaj faktúry 231/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za kuracie pesia pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

46,29 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

55,55 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 12.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 232/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

472,67 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

555,42 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 12.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Identifikačný údaj faktúry 233/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

41,78 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

48,30 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 15.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 234/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za prenájom a čistenie rohoží. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

25,80 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

30,96 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

11/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 15.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Lindström, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Orešianska ulica č. 3 

 917 01 Trnava 

 IČO: 

 35742364 
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Identifikačný údaj faktúry 235/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za skupinové školenie pedagógov. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

450,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

061/2018 

Dátum doručenia faktúry 15.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Sabinovská 12 

 821 02 Bratislava 

 IČO: 

 46582339 
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Identifikačný údaj faktúry 238/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

510,01 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

612,01 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 15.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 237/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

474,23 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 16.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Identifikačný údaj faktúry 238/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za spotrebný materiál. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 58,97 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 70,76 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

001/2018 

Dátum doručenia faktúry 17.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Partizánska 7/4 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 45860564 
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Identifikačný údaj faktúry 239/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby mobilnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

7,81 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

9,37 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

008/2012 009/2012 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 18.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 O2 Slovakia, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Einsteinova 24 

 851 01 Bratislava 

 IČO: 

 35848863 
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Identifikačný údaj faktúry 240/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

31,74 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

36,61 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 22.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 241/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za  prepravu žiakov Župkov – Žiar nad Hronom 

a späť. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

65,97 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

063/2018 

Dátum doručenia faktúry 22.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Obec Župkov 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Župkov 12 

 966 71 Župkov 

 IČO: 

 321133 
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Identifikačný údaj faktúry 242/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

363,49 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

422,47 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 22.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Identifikačný údaj faktúry 243/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za kalibráciu váh v ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

22,50 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

27,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

054/2018 

Dátum doručenia faktúry 24.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Slovenská legálna metrológia, n.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Hviezdoslavova 31 

 974 01 Banská Bystrica 

 IČO: 

 37954521 
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Identifikačný údaj faktúry 244/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za publikáciu „ Žiak so ŠVVP v 1. Až 4. Ročníku 

ZŠ – ZD.“ 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

63,55 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

69,90 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

065/2018 

Dátum doručenia faktúry 24.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Identifikačný údaj faktúry 245/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za kuracie prsia a kurča pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

125,94 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

151,13 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 26.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 246/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za portál Direktor + časopis Manažment školy 

v praxi. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

124,17 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

149,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 26.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Wolters Kluwer SR s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Mlynské nivy 48 

 821 09 Bratislava 2 

 IČO: 

 31348262 
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Identifikačný údaj faktúry 247/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za publikáciu „ Školské dokumenty X.2018.“ 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

40,95 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

45,05 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

 

Dátum doručenia faktúry 26.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Identifikačný údaj faktúry 248/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za spracovanie žiadosti o NFP na: Realizáciu 

projektu s názvom: „ Od textov k činom.“ 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

1 200,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

12/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

 

Dátum doručenia faktúry 26.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Miamar s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Chmeľová č. 3 

 080 05 Prešov 

 IČO: 

 47611421 
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Identifikačný údaj faktúry 225/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za plyn. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

835,84 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 1 003,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

17/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 04.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 innogy Slovensko s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mlynská 31 

 042 91 Košice 

 IČO: 

 44291809 
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Identifikačný údaj faktúry 250/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za Materiálno – spotrebné normy a receptúry  pre 

školské stravovanie. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

50,72 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

55,80 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

064/2018 

Dátum doručenia faktúry 29.10.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ballux, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 J.M. Hurbana 1924/16A 

 969 01 Banská Štiavnica 

 IČO: 

 46065385 
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Identifikačný údaj faktúry 251/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za list – bianco- s vodotlačou. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

56,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

67,20 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

016/2018 

Dátum doručenia faktúry 05.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 ŠEVT a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Cementárenská 16 

 974 72 Banská Bystrica 

 IČO: 

 31331131 
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Identifikačný údaj faktúry 252/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

22,92 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

26,40 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 05.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 253/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

130,35 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

156,42 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 05.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 
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Identifikačný údaj faktúry 254/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za BOZP a PO za mesiac 10/2018 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 50,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 60,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

4/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 06.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Garancia Peter Bakoš 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Kalvárska 7 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 12607835 
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Identifikačný údaj faktúry 255/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

216,22 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 06.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Identifikačný údaj faktúry 256/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za plyn. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

833,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 1 000,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

17/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 7.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 innogy Slovensko s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mlynská 31 

 042 91 Košice 

 IČO: 

 44291809 
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Identifikačný údaj faktúry 257/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby pevnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 17,03 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

20,44 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

14/2016 2/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 07.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

  T Slovak Telekom, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bajkalská 28 

 817 62 Bratislava 

 IČO: 

 35763469 
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Identifikačný údaj faktúry 258/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za morčacie prsia, lososa a hrášok pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

166,03 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

199,24 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 09.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 259/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra úrok z omeškania. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

4,80 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 4,80 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

17/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 09.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 innogy Slovensko s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mlynská 31 

 042 91 Košice 

 IČO: 

 44291809 
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Identifikačný údaj faktúry 260/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za Virtuálnu knižnicu na rok 2019. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 138,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 165,60 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 12.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 KOMENSKY, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Park Mládeže 1 

 040 01 Košice 

 IČO: 

 43908977 
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Identifikačný údaj faktúry 261/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za  GDPR software GO. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

165,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

198,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

072/2018 

Dátum doručenia faktúry 12.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 ISIT Slovakia, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Klincová 37 

 821 08 Bratislava 

 IČO: 

 44783990 
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Identifikačný údaj faktúry 262/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

574,50 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

676,77 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 12.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 263/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za prednášku pre žiakov. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

78,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

071/2018 

Dátum doručenia faktúry 12.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 MP Education, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Hrusice 234 

 251 66 Senohraby 

 IČO: 

 49620398 
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web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 264/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

316,39 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 13.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 265/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

22,36 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

25,18 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 14.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 266/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za publikáciu „ Manažment školy XI.2018.“ 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

37,68 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

41,45 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

 

Dátum doručenia faktúry 14.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 267/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za prenájom a čistenie rohoží. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

58,40 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

70,08 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

11/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 16.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Lindström, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Orešianska ulica č. 3 

 917 01 Trnava 

 IČO: 

 35742364 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 268/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za dezinsekciu a deratizáciu priestorov ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

55,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

062/2018 

Dátum doručenia faktúry 16.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 GELOS – Roman Slezák 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 P. Jilemnického 2 

 969 01 Banská Štiavnica 

 IČO: 

 34546278 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 
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Identifikačný údaj faktúry 269/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za balík služieb- PREMIUM. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

332,50 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

399,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

074/2018 

Dátum doručenia faktúry 16.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 PUBLICOM s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90 

 971 01 Prievidza 

 IČO: 

 36337897 
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DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 270/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za výtvarný materiál. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

56,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

67,60 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

069/2018 

Dátum doručenia faktúry 16.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 NOMILAND, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Magnezitárska 11 

 040 13 Košice 

 IČO: 

 36174319 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 
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Identifikačný údaj faktúry 271/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za výtvarný materiál. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

25,17 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

30,20 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

068/2018 

Dátum doručenia faktúry 16.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 NOMILAND, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Magnezitárska 11 

 040 13 Košice 

 IČO: 

 36174319 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 272/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

513,78 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

605,62 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 16.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 273/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za kuracie prsia pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

52,42 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

62,90 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 16.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 274/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

338,30 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

405,96 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 19.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 275/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za Web hosting „BETA“. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

75,26 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

90,31 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 20.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Atlantis Systems s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Gorkého 6 

 811 01 Bratislava 

 IČO: 

 35844230 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 276/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby mobilnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

6,31 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

7,57 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

008/2012 009/2012 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 21.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 O2 Slovakia, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Einsteinova 24 

 851 01 Bratislava 

 IČO: 

 35848863 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 277/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

42,86 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

49,69 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 23.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 
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DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 278/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za nákup potravín  pre  zamestnancov pri 

príležitosti vianočných sviatkov. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

400,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

480,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

078/2018 

Dátum doručenia faktúry 26.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Identifikačný údaj faktúry 279/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za publikáciu „ Zákony v školskej praxi -  

XI.2018.“ 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

42,55 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

46,80 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

 

Dátum doručenia faktúry 26.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

 

IČO: 37833791 

DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 280/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za odbornú prehliadku na telovýchovnom náradí. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

117,70 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

077/2018 

Dátum doručenia faktúry 26.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Roman Mesiarik - REVTECH 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Horné Hámre 146 

 966 71 Horné Hámre 

 IČO: 

 40538664 
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Identifikačný údaj faktúry 281/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za výtvarný materiál. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

133,42 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

160,10 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

067/2018 

Dátum doručenia faktúry 27.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 NOMILAND, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Magnezitárska 11 

 040 13 Košice 

 IČO: 

 36174319 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszupkov.sk/


Základná škola s materskou školou Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 
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DIČ: 2021111928 
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Identifikačný údaj faktúry 282/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

210,97 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 28.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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IČO: 37833791 
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web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 283/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za  prepravu žiakov Župkov – Banská Bystrica 

a späť. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

136,19 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

079/2018 

Dátum doručenia faktúry 28.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Obec Župkov 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Župkov 12 

 966 71 Župkov 

 IČO: 

 321133 
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Identifikačný údaj faktúry 284/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za kuracie prsia a kurča pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

94,22 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

113,06 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 29.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 285/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za pracovný odev a pracovnú obuv. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

239,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

286,80 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

073/2018 

Dátum doručenia faktúry 29.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 BLICHÁR 

 Jozef Blichár 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Fraňa Kráľa 846/20 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17798281 
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DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 
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Identifikačný údaj faktúry 286/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za Bibliu. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

85,39 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

93,91 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

087/2018 

Dátum doručenia faktúry 29.11.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Internet-Handel, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Náměstí 14. Října 1307/2 

 150 00 Praha 5 

 IČO: 

 24141828 
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Identifikačný údaj faktúry 287/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za brankárske florbalové oblečenie. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

69,92 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

83,90 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

088/2018 

Dátum doručenia faktúry 03.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Mgr. Tibor Nešťák -TIME 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  8. mája 1811/53 

 926 01 Sereď 

 IČO: 

 43280803 
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Identifikačný údaj faktúry 288/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za hru „Seva.“  

 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

47,42 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

56,90 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

067/2018 

Dátum doručenia faktúry 03.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 NOMILAND, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Magnezitárska 11 

 040 13 Košice 

 IČO: 

 36174319 
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telefónne číslo: 045/6866130 

e-mail: skola@zszupkov.edu.sk 

web: www.zszupkov.sk 

 

 

Identifikačný údaj faktúry 289/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za BOZP a PO za mesiac 11/2018 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 50,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 60,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

4/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 03.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Garancia Peter Bakoš 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Kalvárska 7 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 12607835 
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Identifikačný údaj faktúry 290/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

38,98 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

45,12 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 05.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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DIČ: 2021111928 
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Identifikačný údaj faktúry 291/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za florbalové loptičky a volejbalové lopty. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

82,92 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

99,50 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

090/2018 

Dátum doručenia faktúry 05.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 TRINET Corp., s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Cesta do Rudiny 1098 

 024 01 Kysucké  Nové Mesto 

 IČO: 

 36362786 
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DIČ: 2021111928 

telefónne číslo: 045/6866130 
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Identifikačný údaj faktúry 292/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za prednášku pre žiakov. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

193,50 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

075/2018 

Dátum doručenia faktúry 05.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. 

 Muránska Huta 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Časť Predná Hora č. 126 

 049 01 Muráň 

 IČO: 

 37954920 
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Identifikačný údaj faktúry 293/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za Prepravu žiakov súťaž vybíjaná Župkov – 

Poltár a späť. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

156,60 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

076/2018 

Dátum doručenia faktúry 05.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Pavol Štrba – ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA 

 Pavol Štrba 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Čierny lúh 18 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 46379053 
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Identifikačný údaj faktúry 294/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

168,37 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

196,65 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 07.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Identifikačný údaj faktúry 295/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za kuracie prsia pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

53,16 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

63,79 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 07.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 296/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za výtvarný materiál. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

113,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

136,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

086/2018 

Dátum doručenia faktúry 07.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 NOMILAND, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Magnezitárska 11 

 040 13 Košice 

 IČO: 

 36174319 
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Identifikačný údaj faktúry 297/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za obliečky a plachty do MŠ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

274,67 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

329,60 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

085/2018 

Dátum doručenia faktúry 07.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 NOMILAND, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Magnezitárska 11 

 040 13 Košice 

 IČO: 

 36174319 
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Identifikačný údaj faktúry 298/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za eGov - Obstarávanie rok 2019. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

40,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

48,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 07.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 eGov  Systems spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Brigádnická 27 

 841 10 Bratislava 

 IČO: 

 35827521 
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Identifikačný údaj faktúry 299/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za teplomer pre všeobecné použitie. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

48,86 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

58,64 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

091/2018 

Dátum doručenia faktúry 07.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 KVANT spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 FMFI UK, Mlynská dolina 0 

 842 48 Bratislava 

 IČO: 

 31398294 
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Identifikačný údaj faktúry 300/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby pevnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 16,76 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

20,11 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

14/2016 2/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 07.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

  T Slovak Telekom, a.s. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bajkalská 28 

 817 62 Bratislava 

 IČO: 

 35763469 
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Identifikačný údaj faktúry 301/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za plyn. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

833,33 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 1 000,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

17/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 7.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 innogy Slovensko s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Mlynská 31 

 042 91 Košice 

 IČO: 

 44291809 
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Identifikačný údaj faktúry 202/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za dvere výplňové so zárubňou BK.  

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

912,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

1 094,40 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

070a/2018 

Dátum doručenia faktúry 10.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 FTJ Stolárstvo Tomáš Fidluš 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Jesenského 3630 

 960 01 Zvolen 

 IČO: 

 43170358 
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Identifikačný údaj faktúry 303/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

522,82 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

689,86 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 10.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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Identifikačný údaj faktúry 304/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za publikáciu „ Právna ochrana zamestnancov 

školy.“ 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

13,64 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

15,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

 

Dátum doručenia faktúry 11.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Identifikačný údaj faktúry 305/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za BOZP a PO za mesiac 12/2018 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

 50,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

 60,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

4/2016 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 12.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Garancia Peter Bakoš 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Kalvárska 7 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 12607835 
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Identifikačný údaj faktúry 306/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za toner a Epson farbu do tlačiarní 30 ks. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

1 020,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

1 224,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

001/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

080/2018 

Dátum doručenia faktúry 12.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 CLEAN TONERY, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Za hradbami 27 

 902 01 Pezinok 

 IČO: 

 35891866 
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Identifikačný údaj faktúry 307/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za prenájom a čistenie rohoží. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

60,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

72,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

11/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 12.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Lindström, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Orešianska ulica č. 3 

 917 01 Trnava 

 IČO: 

 35742364 
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Identifikačný údaj faktúry 308/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

21,76 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

25,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 13.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 309/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra  za Filé z treskovitých rýb pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

22,14 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

26,57 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

21/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 14.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

  Hviezdoslavova 5 

 010 01 Žilina 

 IČO: 

 31563490 
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Identifikačný údaj faktúry 310/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

234,51 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

281,41 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 17.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 
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Identifikačný údaj faktúry 311/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za publikáciu „ Školské dokumenty 12/2018.“ 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

41,59 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

45,75 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

 

Dátum doručenia faktúry 18.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Dr .Josef  Raabe Slovensko, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Heydukova 12-14 

 811 08 Bratislava 

 IČO: 

 35908718 
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Identifikačný údaj faktúry 312/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za ovocie a zeleninu – ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

419,51 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

503,41 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

22/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 18.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 K.E.FRUIT SK, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Tovarenská 49 

 953 01 Zlaté Moravce 

 IČO: 

 36557111 
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Identifikačný údaj faktúry 313/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za prepravu žiakov Župkov- Nitra a späť. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

192,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

230,40 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

083/2018 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 20.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Anton Tabernaus – Autoškola TABO 

 Bc. Anton Tabernaus 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Štúrova 34 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 33992045 
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Identifikačný údaj faktúry 314/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za Prepravu žiakov Župkov – Nitra a späť. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

176,00 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

- 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

082/2018 

Dátum doručenia faktúry 20.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Pavol Štrba – ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA 

 Pavol Štrba 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Čierny lúh 18 

 968 01 Nová Baňa 

 IČO: 

 46379053 
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Identifikačný údaj faktúry 315/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za služby mobilnej siete. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

9,99 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

11,99 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

008/2012 009/2012 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 20.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 O2 Slovakia, s.r.o. 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Einsteinova 24 

 851 01 Bratislava 

 IČO: 

 35848863 
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Identifikačný údaj faktúry 316/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za mäso a mäsové výrobky pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

487,71 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

Nie je platcom DPH. 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

24/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 20.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Romanec Pavol 

 Mäso -  Údeniny 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 62 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 37150022 
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Identifikačný údaj faktúry 317/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za chleba a pečivo pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

41,52 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

47,06 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

23/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 21.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 Ing. Foltán Miloš 

 Prevádzka - pekáreň 

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Dolná 1532 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 17987814 
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Identifikačný údaj faktúry 318/2018 

Popis fakturovaného plnenia 

 

 

 

 

Faktúra za potraviny pre ŠJ. 

Celková hodnota 

fakturovaného plnenia bez 

DPH 

523,85 € 

Celková hodnota 

fakturovaného  plnenia s DPH 

616,00 € 

Identifikácia zmluvy, ak 

faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou 

20/2017 

Identifikácia objednávky, ak 

faktúra súvisí s objednávkou 

- 

Dátum doručenia faktúry 27.12.2018 

 Meno a priezvisko FO; obchodné meno FO 

podnikateľa; obchodné meno (názov) právnickej 

osoby: 

 COOP JEDNOTA 

  

Identifikačné údaje  

dodávateľa 

Adresa trvalého pobytu FO; miesto podnikania FO -

podnikateľa  alebo sídlo právnickej osoby: 

 Bystrická 44 

 966 81 Žarnovica 

 IČO: 

 00169030 
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