
prevodom v hotovosti

Aktivity v rámci bežných výdavkov

A - Marketing a propagácia

Príprava a tlač propagačných materiálov

a) destinačný tlačený bedeker za Región Šariš

príkazná 

zmluva
28.6.2018

príkazná 

zmluva
spracovanie určených kapitol ako súčasť propagačnej brožúry o regióne Šariš Jana Jakubčínová áno x 23.7.2018 400,00 €                  

zmluva o 

preklade
1.8.2018

zmluva o 

preklade

preklad predloženého textu v rozsahu 54 NS o regióne Šariš zo slovenského do 

anglického jazyka
doc. PaeDr. Alena Kačmárová, PhD. áno x 18.12.2018 648,00 €                  

201871 faktúra 1.11.2018 faktúra grafický návrh layoutu obálky: slovenská a anglická verzia Šomšák a partneri, s.r.o. áno x 18.12.2018 240,00 €                  

FV180801 faktúra 27.12.2018 faktúra
kompletná grafická príprava, spracovanie fotografií, korektúra textov a tlač 

brožúry o Regióne Šariš
GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. áno x 27.12.2018 5 000,00 €               

FV180802 faktúra 27.12.2018 faktúra
kompletná grafická príprava, spracovanie fotografií, korektúra textov a tlač 

brožúry o Regióne Šariš - anglická verzia
GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. áno x 27.12.2018 5 000,00 €               

b) kalendár podujatí na rok 2018

FV 180264 faktúra 11.6.2018 faktúra faktúrujeme Vám tlač brožúrky Kalendár podujatí GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. áno x 11.7.2018 770,00 €                  

c) trhacia mapa mesta Sabinov

11718 faktúra 17.12.2018 faktúra
grafický návrh a tlač propagačného materiálu mapa mesta Sabinov a jeho 

okolia 
ADIN, s.r.o. áno x 18.12.2018 798,00 €                  

Práca s médiami a sociálnymi sieťami

20180008 faktúra 1.7.2018 faktúra
príprava a publikovanie tlačových správ a správa sociálnych sietí za mesiac jún 

2018
Nina Šilanová áno x 9.7.2018 230,00 €                  

20180011 faktúra 9.8.2018 faktúra
príprava a publikovanie tlačových správ a správa sociálnych sietí za mesiac júl 

2018
Nina Šilanová áno x 10.8.2018 230,00 €                  

20180017 faktúra 18.12.2018 faktúra

práca s médiami a na sociálnych sieťach, spracovanie a distribúcia tlačových 

správ, správa profilov na sociálnych sieťach v mesiacoch august až september 

2018

Nina Šilanová áno x 18.12.2018 1 150,00 €               

D - Tvorba a podpora produktov cestovného ruchu

Organizačná podpora cyklistických podujatí v destinácii Región Šariš

10718 faktúra 10.12.2018 faktúra

zabezpečenie produkcie a organizačného zabezpečenia retro bicyklového 

podujatia k 120. výročiu založenia prvého cyklospolku na Slovensku v 

Sabinove a pôsobenia Československého cyklopráporu v Sabinove

ADIN, s.r.o. áno x 11.12.2018 1 638,00 €               

Organizačná podpora podujatí Mesta Prešov

180010 faktúra 9.9.2018 faktúra
Produkcia a organizačné zabezpečenie podujatia Deň soli v prešovskom 

Solivare konaného dňa 8.9.2018
DIVADLO, s.r.o. áno x 11.9.2018 1 500,00 €               

Podpora atraktivity danej lokality

Dobudovanie atraktívnosti expozície hradnej veže Donjon na Šarišskom hrade

88/2018 faktúra 29.11.2018 faktúra
dobudovanie atraktívnosti expozície hradnej veže Donjon na Šarišskom hrade: 

panely, polep, laminácia, lankový systém, doprava a osadenie
Rastislav Timočko -ARTDESIGN áno x 17.12.2018 1 607,00 €               

F - Infraštruktúra cestovného ruchu

Vybudovanie náučného chodníka Balaška

20180009 faktúra 3.10.2018 faktúra výroba turistických prvkov Miroslav Žvanda áno x 10.10.2018 3 202,00 €               

Aktivity v rámci kapitálových výdavkov

A - Marketing a propagácia

II. Vytvorenie mobilnej aplikácie po turistických bodoch záujmu Prešov a okolie

2018002 faktúra 4.6.2018 faktúra mobilná aplikácia pre Android a iOS SpišArt s.r.o. áno x 6.6.2018 6 000,00 €               

2018005 faktúra 10.12.2018 faktúra
doprogramovanie aplikácie - pridanie ďalších 25 turistických bodov záujmu v 

meste Prešov
SpišArt s.r.o. áno x 11.12.2018 1 000,00 €               

Podpora atraktivity danej lokality

X. Nákup, zabezpečenie a umiestnenie vyhliadkového ďalekohľadu v lokalite Kalvária - Prešov

18091222 faktúra 28.9.2018 faktúra vyhliadkový ďalekohľad Geoteam, spol. s r.o. áno x 5.11.2018 2 880,00 €               

FV2018011 faktúra 19.11.2018 faktúra stavba betónového základu pre vyhliadkový ďalekohľad FEM-STAV, s.r.o. áno x 20.11.2018 360,00 €                  

20190012 faktúra 18.2.2019 faktúra dodávka a montáž kabeláže pare napájanie ďalekohľadu na Kalvárii v Prešove SPEX, s.r.o. áno x 20.2.2019 498,57 €                  

F - Infraštruktúra cestovného ruchu

XIII. Vybudovanie stojísk pod smetné kontajnery v rekreačnej oblasti Drienica

FV2018012 faktúra 17.12.2018 faktúra
stavebné práce - vybudovanie stojísk pod smetné kontajnery v rekreačnej 

oblasti Drienica
FEM-STAV, s.r.o. áno x 17.12.2018 831,00 €                  

Aktivita

Účtovný doklad

Číslo Druh + Zo dňa
Spôsob úhrady

Dňa

Podklad 

finančnej 

operácie
Suma (v eurách)

Predmet dodávky Dodávateľ

Úhrada


