
Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní  
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 

1.7.2012 do 30.9.2012  
v zmysle §102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO)  
 
Identifikácia verejného obstarávateľa : Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, B.Bystrica 

 Predmet zákazky Hodnota 
zákazky 

Identifikácia úspešného uchádzača 

1  Zabezpečenie 
spracovania účtovníctva 
a miezd 

2.095,06 € Obchodná akadémia, Banská 
Bystrica, IČO : 162027 

2 Oprava chodby,šatne, 
sociálnych zariadení 

19.854,59 BBTermonta,s.r.o., Nový svet 26, 
Banská Bystrica, IČO: 36684791 

    

     

 

V Banskej Bystrici, 30.9.2012 

Zverejnené na web stránke: www.konzervatoriumbb.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.konzervatoriumbb.sk/


Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní  
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 

1.10.2012 do 31.12.2012  
v zmysle §102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO)  
 
Identifikácia verejného obstarávateľa : Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, B.Bystrica 

 Predmet zákazky Hodnota 
zákazky 

Identifikácia úspešného uchádzača 

1  Zabezpečenie 
spracovania účtovníctva 
a miezd 

2.095,06 € Obchodná akadémia, Banská 
Bystrica, IČO : 162027 

2 Preprava žiakov 
autobusom z BB do Lipska 

3.900,00 Dodotour,s.r.o.Zvolen,Sládkovičova9  
IČO: 44554401 

3 Nákup mikrofónov, porty  1411,46 Big Music ,Advertis,s.r.o., Nám. 
Š.Moysesa 15,B.B. IČO:36699748 

 
4 

Nákup: šatníkové skrine 1.620,00 MetaloBox,s.r.o., Pražská 11, Nitra 
IČO: 35948248 

5 Nákup počítačova prísluš. 1.273,00 Sattva,s.r.o. Horná 51, B.Bystrica 
IČO: 36650196 

6 Oprava a montáž 
žľabového systému, 

7.971,46 Aquaizol,s.r.o., Zvolenská cesta 18, 
B.Bystrica IČO: 36641049 

7 Dodávka a montáž 
plast.okien 

7.986,10 Treetherm SK,s.r.o.,Mičinská cesta1 
B.Bystrica, IČO: 36636746 

 

 

V Banskej Bystrici, 31.12.2012 

Zverejnené na web stránke: www.konzervatoriumbb.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní  
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 

1.1.2013 do 31.3.2013  
v zmysle §102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO)  
 
Identifikácia verejného obstarávateľa : Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, B.Bystrica 

 Predmet zákazky Hodnota 
zákazky 

Identifikácia úspešného uchádzača 

1  Zabezpečenie 
spracovania účtovníctva 
a miezd 

2.270,70 € Obchodná akadémia, Banská 
Bystrica, IČO : 162027 

    

    

     

 

V Banskej Bystrici, 31.3.2013 

Zverejnené na web stránke: www.konzervatoriumbb.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konzervatoriumbb.sk/


Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní  
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 

1.4.2013 do 30.6.2013  
v zmysle §102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO)  
 
Identifikácia verejného obstarávateľa : Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, B.Bystrica 

 Predmet zákazky Hodnota 
zákazky 

Identifikácia úspešného uchádzača 

1  Zabezpečenie 
spracovania účtovníctva 
a miezd 

2.270,70 € Obchodná akadémia, Banská 
Bystrica, IČO : 162027 

    

    

     

 

V Banskej Bystrici, 30.6.2013 

Zverejnené na web stránke: www.konzervatoriumbb.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konzervatoriumbb.sk/


Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní  
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 

1.1.2013 do 31.3.2013  
v zmysle §102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO)  
 
Identifikácia verejného obstarávateľa : Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, B.Bystrica 

 Predmet zákazky Hodnota 
zákazky 

Identifikácia úspešného uchádzača 

1  Zabezpečenie 
spracovania účtovníctva 
a miezd 

2.270,70 € Obchodná akadémia, Banská 
Bystrica, IČO : 162027 

    

    

     

 

V Banskej Bystrici, 31.3.2013 

Zverejnené na web stránke: www.konzervatoriumbb.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konzervatoriumbb.sk/


Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní  
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 

1.7.2013 do 30.9.2013  
v zmysle §102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO)  
 
Identifikácia verejného obstarávateľa : Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, B.Bystrica 

 Predmet zákazky Hodnota 
zákazky 

Identifikácia úspešného uchádzača 

1  Zabezpečenie 
spracovania účtovníctva 
a miezd 

2.270,70 € Obchodná akadémia, Banská 
Bystrica, IČO : 162027 

    

    

     

 

V Banskej Bystrici, 30.9.2013 

Zverejnené na web stránke: www.konzervatoriumbb.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konzervatoriumbb.sk/


Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní  
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 

1.10.2013 do 31.12.2013  
v zmysle §102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO)  
 
Identifikácia verejného obstarávateľa : Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, B.Bystrica 

 Predmet zákazky Hodnota 
zákazky 

Identifikácia úspešného uchádzača 

1  Zabezpečenie 
spracovania účtovníctva 
a miezd 

2.270,70 € Obchodná akadémia, Banská 
Bystrica, IČO : 162027 

2 Oprava služ.auta Renaul 
Trafic 

1.067,16 € Najauto, s.r.o. Banská Bystrica 
IČO: 44366876 

3 Nákup učebných 
pomôcok: bicie nástroje 

2.858,00 € Musicmania,s.r.o., Lúčky 40, 
Kremnica IČO: 36773841 

 
4 

Hliníkové vonkajšie rolety 
na okná 

1.197,60 € Miba žalúžie, Továrenská 44, 
Vlkanová, IČO: 34483501 

6 Nákup programu: Sibelius 
10 licencií 

1.240,00 € Slovak Music Bridge, Beniakova 26, 
Bratislava, IČO: 35979739 

7 MS Office 6 kusov 1.314,00 € Agharta Computers,s.r.o., Nám.SPN 
75, Zvolen IČO: 36037346 

 

V Banskej Bystrici, 31.12.2013 

Zverejnené na web stránke: www.konzervatoriumbb.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informácia o zadaní zákazky na obstaranie tovarov, služieb a prác 
v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/206 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa :  
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica – Školský internát 

Deň zverejnenia Predmet zákazky 
Zmluvná cena zákazky v € bez 
DPH Termín zadania zákazky 

14.2.2014 Nákup stravných lístkov 2 827,20 € 24.2.2014 

 

V Banskej Bystrici, 14.2.2014 

Zverejnené na web stránke: www.konzervatoriumbb.sk 

  



Informácia o zadaní zákazky na obstaranie tovarov, služieb a prác 

v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/206 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa :  
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica – Školský internát 

Deň zverejnenia Predmet zákazky 
Zmluvná cena zákazky v € bez 
DPH Termín zadania zákazky 

15.12.2014 Výmena okien 2 000 € 18.12.2014 

 

V Banskej Bystrici, 15.12.2014 

Zverejnené na web stránke: www.konzervatoriumbb.sk 

Informácia o zadaní zákazky na obstaranie tovarov, služieb a prác 

v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/206 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

Zverejnené na web stránke: www.konzervatoriumbb.sk 

  

http://www.konzervatoriumbb.sk/


Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní  

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €  

za obdobie od 1.10.2015 do 31.12.2015 v zmysle §102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO)  

Identifikácia verejného obstarávateľa : Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, B.Bystrica  

Predmet zákazky Hodnota zákazky Identifkácia úspešného 
uchádzača 

Lyžiarsky výcvikový kurz 149,- x 27 žiakov.... 4.023,- € Hotel Telgárt , s.r.o. Telgárt 

   

 

V Banskej Bystrici, 31.12.2015 Zverejnené na web stránke: www.konzervatoriumbb.sk 

 

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s 

cenami vyššími ako 1000 €  

za obdobie od 1.1.2017 do 31.3.2017 v zmysle §102, ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO)  

Identifikácia verejného obstarávateľa : Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, B.Bystrica  

Predmet zákazky Hodnota zákazky Identifkácia úspešného 
uchádzača 

Lyžiarsky výcvikový kurz 150,- x 20 žiakov.... 3.000,- € Chata Limba v Bystrej 

   

 

V Banskej Bystrici, 31.3.2017 Zverejnené na web stránke: www.konzervatoriumbb.sk 

 

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s 

cenami vyššími ako 1000 €  

za obdobie od 1.10.2017 do 31.12.2017 v zmysle §102, ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO)  

Identifikácia verejného obstarávateľa : Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, B.Bystrica  

Predmet zákazky Hodnota zákazky Identifkácia úspešného 
uchádzača 

Lyžiarsky výcvikový kurz 150,- x 35 žiakov.... 5.250,- € Chata Limba v Bystrej 

   

 

V Banskej Bystrici, 31.3.2017 Zverejnené na web stránke: www.konzervatoriumbb.sk 

 

http://www.konzervatoriumbb.sk/
http://www.konzervatoriumbb.sk/
http://www.konzervatoriumbb.sk/

