
prevodom v hotovosti

Aktivity v rámci bežných výdavkov

A - Marketing a propagácia cestovného ruchu

Tvorba propagačných videospotov pre Región Šariš (2 ks) (zhotovenie video záberov,účinkujúci, spracovanie videozáberov, grafika,titulky AJ)

20190012 faktúra 16.12.2019 zmluva o dielo
promo video mesto Prešov + 3 krátke reklamné spoty, Promo video región 

Šariš + 3 krátke reklamné spoty
KUBO MALINA International, s.r.o. 2019/6 x 16.12.2019 10 000,00 €             

Príprava a tlač propagačných materiálov

a) propagačný materiál o meste Sabinov (skladačka) (SJ mutácia; DL leporelo; 6 strán cca 3000-5000 ks)

10619 faktúra 19.12.2019 objednávka

kompletná grafická príprava textov vrátane jazykových korektúr, dodanie 

fotografií, kompletný grafický návrh a sadzba textu, farebná obojstranná tlač, 

6 stránok vo formáte DL - 3000 ks

ADIN, s.r.o. 2019/6 x 20.12.2019 941,28 €                  

b) kalendár podujatí na rok 2019 (SJ mutácia; DL skladačka, cca 4000 ks)

190413 faktúra 7.8.2019 objednávka
grafické spracovanie a tlač brožúry Zažite leto v regióne Šariš - Kalendár 

podujatí 2019 - 4 500 ks
GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 2019/2 x 9.8.2019 997,80 €                  

c) hradný bedeker (SJ; DL skladačka, cca 4000 ks)

201976 faktúra 11.12.2019
zmluva o dielo a o 

poskytnutí licencie

grafický návrh logotypu Šarišská hradná cesta, spracovanie prezentácie, 

export logotypu (bitmpa, vektor)
Šomšák a partneri, s.r.o. 2019/6 x 17.12.2019 600,00 €                  

190656 faktúra 27.12.2019 objednávka
grafický návrh obálky, spracovanie layoutu, sadzba textu,grafická úprava, 

vytvorenie a prekreslenie mapy do kriviek korektúry a tlač brožúry - 5 000 ks
GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 2019/6 x 27.12.2019 1 490,00 €               

Podporné práce destinačného marketingu

a) budovanie destinačnej fotobanky - imidžové fotografie subdestinácií

autorská 

zmluva o 

vytvorení diela 

na objednávku 

a o udelení 

súhlasu na 

jeho použitie 

(licenčná 

zmluva)

1.6.2019

autorská zmluva o 

vytvorení diela na 

objednávku a o 

udelení súhlasu na 

jeho použitie 

(licenčná zmluva)

vytvorenie diela, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora - 

fotografické dielo "Autorské a imidžové fotografie subdestinácií OOCR Región 

Šariš" a udelenie súhlasu na použitie diela (licencia)

Photography Vlasimil Slávik s.r.o. 2019/6 x 17.12.2019 1 500,00 €               

Poznávacie cesty a infocesty do destinácie: 3-dňová novinárska slovensko-česká infocesta počas Šarišských hradných hier pre max. 8 novinárov (produkčné zabezpečenie)

190005 faktúra 5.9.2019 objednávka novinár z Poľska - reprezentačné predmetky Prešov Real, s.r.o. 2019/3 x 5.9.2019 18,80 €                    

2019000103 faktúra 8.9.2019 objednávka novinár z Poľska - ubytovanie 06.-07.09.2019 Carpe diem, s.r.o. 2019/3 x 9.9.2019 84,04 €                    

190100 faktúra 10.9.2019 objednávka novinár z Poľska - obed 06.09.2019 Double Tiffany, s.r.o. 2019/4 x 17.10.2019 21,10 €                    

2019077 faktúra 10.9.2019 objednávka
novinár z Poľska - prehliadka Múzea vín v Prešove spojená s degustáciou vín + 

občerstvenie 06-09-2019
Ing. Dušan Hažír - Múzeum vín 2019/3 x 11.9.2019 57,00 €                    

2019073 faktúra 15.10.2019 objednávka
čínska delegácia - sprievodcovské služby v AJ - prehliadka mesta Prešov 

15.10.2019 16:00-17:00
Dovolenka, s.r.o. 2019/5 x 20.11.2019 42,00 €                    

190097 faktúra 15.10.2019 objednávka čínska delegácia - zabezpečenie občerstvenia a obedov 15.10.2019 MART-SK, s.r.o. 2019/4 x 28.10.2019 213,05 €                  

19084 faktúra 15.10.2019 objednávka čínska delegácia - večera 15.10.2019 RegeGastro, s.r.o. 2019/4 x 22.10.2019 351,90 €                  

2019080 faktúra 16.10.2019 objednávka
čínska delegácia - prehliad Múzea vín v Prešove spojená s degustáciou + 

občerstvenie 15.10.2019
Ing. Dušan Hažír - Múzeum vín 2019/4 x 16.10.2019 280,00 €                  

D - Tvorba a podpora produktov cestovného ruchu

Organizačná podpora cyklistických podujatí v destinácii Región Šariš

- účtenka 11.10.2019 účtenka
Jesenná cykloopekačka 12.10.2019 - vybavenie na súťaž v streľbe lukom a 

kušou
Decathlon SK s.r.o. 2019/4 x 14.10.2019 242,89 €                  

- účtenka 12.10.2019 účtenka
Jesenná cykloopekačka 12.10.2019 - špekačky, chlieb, horčica, papierové 

taniere
TESCO STORES SR, a.s. 2019/4 x 14.10.2019 66,45 €                    

- účtenka 12.10.2019 účtenka Jesenná cykloopekačka 12.10.2019 - minerálky, odpadové vrecia Lidl Slovenská republika, v.o.s. 2019/4 x 16.10.2019 16,23 €                    

- účtenka 12.10.2019 účtenka
Jesenná cykloopekačka 12.10.2019 - obrúsky, pevný podpaľovač, zápalky, 

bezlepkový chlieb
Kaufland Slovenská republika v.o.s. 2019/4 x 16.10.2019 18,99 €                    

16/2019 faktúra 18.11.2019 objednávka
Jesenná cykloopekačka 12.10.2019 - výpomoc pri realizácii podujatia - pečenie 

chleba, príprava pochutín
Ing. Stanislav Tkáčik - KAMIN 2019/5 x 22.11.2019 100,00 €                  

Organizačná podpora mestských podujatí mesta Prešov a mesta Sabinov

-

zmluva o 

umeleckom 

výkone

1.7.2019
zmluva o umeleckom 

výkone
Deň soli 2019 - 7.9.2019 - vystúpenie detskej animátorky "USMIEVANKA" Mgr. Anna Gajová 2019/4 x 2.10.2019 100,00 €                  

-

zmluva o 

umeleckom 

výkone

1.7.2019
zmluva o umeleckom 

výkone

Deň soli 2019 - 7.9.2019 - divadelné predstavenie pre deti "Solivarské 

poklady"
Babadlo, n.o. 2019/3 x 9.9.2019 300,00 €                  

-

zmluva o 

umeleckom 

výkone

1.7.2019
zmluva o umeleckom 

výkone

Deň soli 2019 - 7.9.2019 - divadelné predstavenie pre deti "Rozprávkový 

hrniec"; súbor opakujúcich sa divadelných predstavení pre deti a dospelých 

"Živé múzeum"

PORTÁL - komorné divadlo bez opony 2019/3 x 11.9.2019 1 600,00 €               

Dňa

Podklad finančnej 

operácie Suma (v eurách)
Predmet dodávky Dodávateľ

Úhrada

Aktivita

Účtovný doklad

Číslo Druh + Zo dňa
Spôsob úhrady



-

autorská 

zmluva o 

vytvorení diela 

na objednávku 

a o udelení 

súhlasu na 

jeho použitie 

(licenčná 

zmluva)

1.7.2019

autorská zmluva o 

vytvorení diela na 

objednávku a o 

udelení súhlasu na 

jeho použitie 

(licenčná zmluva)

Deň soli 2019 -  vytvorenie diela, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej 

činnosti autora - ilustrátorské dielo "Kresba cisára Františka II. Habsburského" 

a udelenie súhlasu na použitie diela (licencia)

Zuzana Verbovská 2019/3 x 11.9.2019 100,00 €                  

730-19-00019 faktúra 21.8.2019 online objednávka Deň soli 2019 - Prezentačný stojan naklonený A4 - 5 ks FaxCopy a.s. 2019/3 x 19.8.2019 54,97 €                    

-

zmluva o 

umeleckom 

výkone

26.8.2019
zmluva o umeleckom 

výkone
Deň soli 2019 - 7.9.2019 - vystúpenie folklórneho súboru Šarišan OZ FS Šarišan 2019/3 x 11.9.2019 600,00 €                  

52819 faktúra 27.8.2019 faktúra Deň soli 2019 - lano a pozinkované vedro HAUS Seman, s.r.o. 2019/3 x 28.8.2019 116,70 €                  

20190127 faktúra 27.8.2019 objednávka Deň soli 2019 - výroba fotsteny 1700x1200 Marek Kriška - CompuArts 2019/2 x 27.8.2019 147,00 €                  

220190727 faktúra 3.9.2019 online objednávka Deň soli 2019 -  lampáš 10 ks DH fire & safety s. r. o. 2019/3 x 28.8.2019 100,50 €                  

901183 faktúra 5.9.2019 objednávka Deň soli 2019 - tričká s potlačou 20 ks Tampex Prešov, s.r.o. 2019/3 x 5.9.2019 158,88 €                  

20190038 faktúra 25.9.2019 objednávka Deň soli 2019 - fotenie Peter Ilenčík - flashphoto.sk 2019/4 x 3.10.2019 60,00 €                    

F - Infraštruktúra cestovného ruchu

Výroba a umiestnenie 2 informačných tabúľ v lesoparku Švábľovka v meste Sabinov (výroba, grafické spracovanie, tlač a osadenie tabúľ a iné)

2019009 faktúra 17.12.2019 objednávka

výroba drevených konštrukcií/stojanov na info tabule, osadenie info tabúľ - 

lesopark Švabľovka, grafický návrh info tabúľ, výroba info tabúľ, montáž, 

nátery - 2 ks

FEM-STAV, s.r.o. 2019/6 x 18.12.2019 1 510,00 €               

Dobudovanie lesného chodníka Balažka v meste Lipany

-

autorská 

zmluva o 

vytvorení diela 

a o udelení 

súhlasu na 

jeho použitie 

(licenčná 

zmluva)

6.12.2019

autorská zmluva o 

vytvorení diela a o 

udelení súhlasu na 

jeho použitie 

(licenčná zmluva)

vytvorenie návrhu diela, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti 

autora - pamätník/umelecké dielo (spomienka na tragické železničné 

nešťastie) a udelenie súhlasu na použitie diela (licencia)

Mgr.art. Michal Falat 2019/6 x 20.12.2019 550,00 €                  

2019360 faktúra 20.12.2019 objednávka
zmapovanie turistických okruhov, informačná tabuľa panoramatická 2 ks, 

informačná tabuľa malá, informačná tabuľa veľká
Vladimír Gladiš - GLOBUS 2019/6 x 20.12.2019 1 136,46 €               

Aktivity v rámci kapitálových výdavkov

2.1. Marketing a propagácia cestovného ruchu

Mobilná aplikácia po turistických bodoch záujmu mesta Prešov

-
zmluva o 

preklade
1.6.2019 zmluva o preklade

vytvorenie prekladu textu predloženého objednávateľom autorovi v rozsahu 

58 normostrán o meste Prešov zo slovenského do nemeckého jazyka v 

správnom štylistickom a gramatickom tvare

Martina Kášová 2019/3 x 23.10.2019 696,00 €                  

190006 faktúra 13.12.2019 objednávka
zhotovenie mobilnej aplikácie po turistických bodoch záujmu Mesta Prešov 

(nemecká verzia)
ORON s.r.o. 2019/4 x 17.12.2019 3 100,00 €               

201943 faktúra 19.12.2019 objednávka sprostredkovanie služby: nemecké audionahrávky do aplikácie UNIVERSUM - EU, s.r.o. 2019/4 x 19.12.2019 580,00 €                  

2.5. Podpora atraktivít danej lokality

Vybudovanie stojísk pod smetné kontajnery v rekreačnej oblasti Drienica - etapa II.

2019008 faktúra 12.12.2019 faktúra
príprava podkladu pod zám. Dlažbu, pokládka zám. Dlažby, zámková dlažba 

Country kombi, základný náter oceľovej konštrukcie - stoják
FEM-STAV, s.r.o. 2019/4 x 17.12.2019 831,00 €                  

Nákup, umiestnenie a zabezpečenie vyhliadkového ďalekohľadu v lokalite Šarišský hrad

19091046 faktúra 16.9.2019 objednávka vyhliadkový ďalekohľad na mince 35x100 Geoteam, spol. s r.o. 2019/4 x 3.10.2019 1 606,66 €               


