Povinné zverejňovanie zmlúv podľa § 5a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zmluvy a dodatky k zmluvám uzatvorené v bežnom obchodnom styku (obdobie po 01.01.2017)

Centrálne
číslo
zmluvy

1
odkaz pre
tlač

2
odkaz pre
tlač

3
odkaz pre
tlač

4
odkaz pre
tlač

Centrálny
rok
zmluvy

2017

2017

Názov zmluvy
Zmluva o odbere,
preprave a
zneškodnení
nebezpečných
odpadov zo
zdravotníckych
zariadení, uzatvorená
dňa 17.01.2017
Zmluva o odbere,
preprave a
zneškodnení
nebezpečných
odpadov zo
zdravotníckych
zariadení, uzatvorená
dňa 24.01.2017

Celkova
hodnota
s DPH v
EUR

Dátum
zverejnenia
zmluvy

Dátum
účinnosti
zmluvy

Zmluvné strany

Predmet zmluvy

PRAKTIK 01 s.r.o.,
Rustaveliho 4, 831
06 Bratislava,
IČO: 45272506

Poskytovanie služieb
– odber, preprava a
zneškodnenie
nebezpečných
odpadov

19.01.2017

20.01.2017

Petra Babišová,
kozmetický salón,
Školská 886/6,
059 07 Lendak,
IČO: 50479199

Poskytovanie služieb
– odber, preprava a
zneškodnenie
nebezpečných
odpadov

25.01.2017

26.01.2017

30.01.2017

31.01.2017

15.02.2017

16.02.2017

2017

Zmluva o dielo č.
8/2017/ZoD/DS,DV,
uzatvorená dňa
25.01.2017

Podtatranská
vodárenská
prevádzková
spoločnosť, a.s.,
Hraničná 662/17,
058 89 Poprad,
IČO: 36500968

2017

Zmluva o odbere,
preprave a
zneškodnení
nebezpečných
odpadov zo

MUDr. Melánia
Serafinová, zubná
ambulancia,
Hlavné námestie
72, 060 01

Vykonávanie
spätných úprav
miestnych a štátnych
komunikácií po
rozkopávkach pri
opravách
vodovodnej a
kanalizačnej siete.
Poskytovanie služieb
– odber, preprava a
zneškodnenie
nebezpečných
odpadov.
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Centrálne
číslo
zmluvy

Centrálny
rok
zmluvy

5
odkaz pre
tlač

2017

6
odkaz pre
tlač

2017

7
odkaz pre
tlač

2017

8
odkaz pre
tlač

2017

Povinné zverejňovanie zmlúv podľa § 5a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zmluvy a dodatky k zmluvám uzatvorené v bežnom obchodnom styku (obdobie po 01.01.2017)
Celkova
Dátum
Dátum
hodnota
Názov zmluvy
Zmluvné strany
Predmet zmluvy
zverejnenia účinnosti
s DPH v
zmluvy
zmluvy
EUR
zdravotníckych
Kežmarok, IČO:
zariadení, uzatvorená
31995349
dňa 14.02.2017
Zmluva o odbere,
preprave a
Katarína Pacigová
Poskytovanie služieb
zneškodnení
- Salón SANTÉ,
– odber, preprava a
nebezpečných
ul.1.mája 715/59,
zneškodnenie
02.03.2017 03.03.2017
odpadov zo
059 01 Spišská
nebezpečných
zdravotníckych
Belá, IČO:
odpadov.
zariadení, uzatvorená
50736876
dňa 01.03.2017
Zmluva o odbere,
preprave a
Simona
Poskytovanie služieb
zneškodnení
Jankurová,
– odber, preprava a
nebezpečných
Starý trh 539/5,
zneškodnenie
01.04.2017 02.04.2017
odpadov zo
060 01 Kežmarok,
nebezpečných
zdravotníckych
IČO: 50534696
odpadov.
zariadení, uzatvorená
dňa 01.04.2017
Zmluva o odbere,
preprave a
JESEŇ ŽIVOTA ,
Poskytovanie služieb
zneškodnení
n.o., Tatranská
– odber, preprava a
nebezpečných
189, 059 52 Veľká
zneškodnenie
31.05.2017 01.06.2017
odpadov zo
Lomnica, IČO:
nebezpečných
zdravotníckych
36167851
odpadov.
zariadení, uzatvorená
dňa 30.05.2017
Zmluva o odbere,
Poskytovanie služieb
Dana Lazaráková,
preprave a
– odber, preprava a
Michalská 2, 060
zneškodnení
zneškodnenie
31.05.2017 01.06.2017
01 Kežmarok,
nebezpečných
nebezpečných
IČO: 37241281
odpadov zo
odpadov.
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Centrálne
číslo
zmluvy

Centrálny
rok
zmluvy

9
odkaz pre
tlač

2017

10
odkaz pre
tlač

2017

11
odkaz pre
tlač

2017

12
odkaz pre
tlač

2017

Povinné zverejňovanie zmlúv podľa § 5a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zmluvy a dodatky k zmluvám uzatvorené v bežnom obchodnom styku (obdobie po 01.01.2017)
Celkova
Dátum
Dátum
hodnota
Názov zmluvy
Zmluvné strany
Predmet zmluvy
zverejnenia účinnosti
s DPH v
zmluvy
zmluvy
EUR
zdravotníckych
zariadení, uzatvorená
dňa 30.05.2017
Zmluva o odbere,
preprave a
Lenka Stoklasová
Poskytovanie služieb
zneškodnení
L – štúdio, Kpt.
– odber, preprava a
nebezpečných
Jána Nálepku
zneškodnenie
10.07.2017 11.07.2017
odpadov zo
33/16, 059 01
nebezpečných
zdravotníckych
Spišská Belá, IČO:
odpadov.
zariadení, uzatvorená
50963368
dňa 03.07.2017
Zmluva o odbere,
preprave a
Jana Olekšáková,
Poskytovanie služieb
zneškodnení
Neriné –
– odber, preprava a
nebezpečných
kozmetický salón,
zneškodnenie
27.07.2017 28.07.2017
odpadov zo
Starý trh 2, 060 01
nebezpečných
zdravotníckych
Kežmarok, IČO:
odpadov.
zariadení, uzatvorená
34629513
dňa 14.07.2017
Zmluva o odbere,
preprave a
LSPP n.o.,
Poskytovanie služieb
zneškodnení
Kuzmányho
– odber, preprava a
nebezpečných
5100/3, 058 01
zneškodnenie
01.08.2017 02.08.2017
odpadov zo
Poprad, IČO:
nebezpečných
zdravotníckych
50587536
odpadov.
zariadení, uzatvorená
dňa 01.08.2017
Zmluva o odbere,
Oľga Džuban,
Poskytovanie služieb
preprave a
Veľký Slavkov 136, – odber, preprava a
zneškodnení
059 91
zneškodnenie
24.10.2017 01.11.2017
nebezpečných
Veľký Slavkov,
nebezpečných
odpadov zo
IČO: 51143844
odpadov.
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odkaz pre
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2017

14
odkaz pre
tlač

2017

15
odkaz pre
tlač

2017

16
odkaz pre
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2017

Povinné zverejňovanie zmlúv podľa § 5a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zmluvy a dodatky k zmluvám uzatvorené v bežnom obchodnom styku (obdobie po 01.01.2017)
Celkova
Dátum
Dátum
hodnota
Názov zmluvy
Zmluvné strany
Predmet zmluvy
zverejnenia účinnosti
s DPH v
zmluvy
zmluvy
EUR
zdravotníckych
zariadení, uzatvorená
dňa 17.10.2017
Zmluva o odbere,
preprave a
Inštitút
Poskytovanie služieb
zneškodnení
Krista Veľkňaza,
– odber, preprava a
nebezpečných
Žakovce 30,
zneškodnenie
27.10.2017 01.11.2017
odpadov zo
059 73 Žakovce,
nebezpečných
zdravotníckych
IČO: 17066123
odpadov.
zariadení, uzatvorená
dňa 26.10.2017
Maroš Zubal
ZUBALSERVIS,
Prenájom
Nájomná zmluva č.2,
Gen. Svobodu
skladovacích a
uzatvorená dňa
27.10.2017 01.11.2017
683/3,
obchodných
25.10.2017
059 71 Ľubica,
priestorov.
IČO: 44891016
Zmluva o odbere,
preprave a
Poskytovanie služieb
zneškodnení
MOBILA s.r.o.,
– odber, preprava a
nebezpečných
Ivana Stodolu 15,
zneškodnenie
30.11.2017 01.12.2017
odpadov zo
060 01 Kežmarok,
nebezpečných
zdravotníckych
IČO: 36480291
odpadov.
zariadení, uzatvorená
dňa 28.11.2017
Zmluva o odbere,
preprave a
Marcela
Poskytovanie služieb
zneškodnení
Regecová, SNP
– odber, preprava a
nebezpečných
139/86, 061 01
zneškodnenie
07.12.2017 08.12.2017
odpadov zo
Spišská Stará Ves,
nebezpečných
zdravotníckych
IČO: 43453848
odpadov.
zariadení, uzatvorená
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Zmluvy a dodatky k zmluvám uzatvorené v bežnom obchodnom styku (obdobie po 01.01.2017)
Celkova
Dátum
Dátum
hodnota
Názov zmluvy
Zmluvné strany
Predmet zmluvy
zverejnenia účinnosti
s DPH v
zmluvy
zmluvy
EUR
dňa 06.12.2017
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