Účtovný doklad
Aktivita

Číslo

Podklad
finančnej
operácie

Druh +

Zo dňa

faktúra

autorská
zmluva o
vytovrení
diela na
objednávku a
10.12.2020
o udelení
súhlasu na
jeho použitie
(licenčná
zmluva)

Úhrada
Predmet dodávky

Dodávateľ

Spôsob úhrady
prevodom

v hotovosti

Dňa

Suma (v eurách)

Aktivity v rámci bežných výdavkov
Marketing a propagácia
Edičná a video tvorba
a) destinančná fotobanka

200020

b) destinačné vlogy
5220095061

faktúra

3.4.2020

5220104609

faktúra

15.4.2020

5220105535

faktúra

16.4.2020

F2004270850562929349

faktúra

27.4.2020

internetová
objednávka
internetová
objednávka
internetová
objednávka
internetová
objednávka

fotografické službypre projekt Šarišská hradná cesta (Kaštiele východu)

Photography Vlastimil Slávik s.r.o.

2020/10

x

16.12.2020

1 500,00 €

digitálny fotoaparát, mikrofón pre fotoaparát, pamäťová karta

Alza.sk s.r.o.

2020/04

x

6.4.2020

731,76 €

stabilizátor Zhiyun Weebill S

Alza.sk s.r.o.

2020/04

x

17.4.2020

433,66 €

objektív, batérie do fotoaparátu, filtre

Alza.sk s.r.o.

2020/04

x

20.4.2020

315,66 €

software - Wondershare Filmora

Vbroadcast Limited

2020/04

x

29.4.2020

18,92 €

Grafické a kreatívne služby - dizajn manuály produktov CR
202037

faktúra

zmluva o dielo
28.7.2020 a o poskytnutí
licencie

grafické spracovanie loga Vyrobené na Šariši, spracovanie logo prezentáciea
vytovrenie dizajn manuálu + export grafických výstupov

Šomšák a partneri, s.r.o.

2020/7

x

29.7.2020

1 000,00 €

202063

faktúra

zmluva o dielo
12.12.2020 a o poskytnutí
licencie

grafické spracovanie Dizajnmanuálu pre projekt Šarišská hradná cesta

Šomšák a partneri, s.r.o.

2020/10

x

16.12.2020

1 000,00 €

tvorba webstránky pre projekt: Vyrobenéna Šariši podľaponuky

BIZNIS.HELP s.r.o.

2020/10

x

10.12.2020

1 680,00 €

grafické vyhotovenie maľovanej mapy Solivaru

František Hříbal

2020/9

x

27.11.2020

800,00 €

tlač mapy Solivar, formát A3 skladaný na 140x148mm, farba 4+4 - 15 000 ks

GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o.

2020/10

x

21.12.2020

2 200,00 €

GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o.

2020/10

x

21.12.2020

2 618,00 €

EPoS SB, s.r.o.

2020/10

x

18.12.2020

590,00 €

GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o.

2020/10

x

28.12.2020

3 000,00 €

ARCHITEKTURA PRACOWNIA PROJEKTOWA

2020/6

x

31.8.2020

749,30 €

Online marketing - online marketing a produktový web "Vyrobené na Šariši"
2020031

faktúra

10.12.2020

27112020-24

faktúra

zmluva o dielo
27.11.2020 a o poskytnutí
licencie

FV200569

faktúra

11.12.2020

objednávka

Tlač materiálov - destinačné tlačoviny a brožúry

objednávka

FV200577

faktúra

16.12.2020

objednávka

39000785

faktúra

17.12.2020

objednávka

FV200596

faktúra

28.12.2020

objednávka

6.8.2020

objednávka

grafické spracovanie a tlač brožúry o kaštieľoch, 100x210mm, 28 strán, farba
4+4, 150g ONL, väzba V1 - 5 000 ks
brožúra "OBCHOD NA KORZE" 100g papier / obojstranná tlač / A4 / 2 lomy;
grafická a tlačová príprava, korektúra textov - 500 ks
grafické spracovanie a tlač brožúry CYKLO, formát 100x210mm, rozsah 20
strán, 150g ONL, farba 4+4, väzba V1 - 5 000 ks

Podpora atraktivít danej lokality
Leisure/voľnočasové aktivity - 3D fotostena v múzeu Solivar
FV 2/2020

faktúra

Infraštruktúra cestovného ruchu
Informačné tabule a smerovníky
a) osadenie informačných tabuľ v lesoparku

výroba 3D fotosteny (wykonanie makiety chodnikagorniczego-solnego)

FV200001

faktúra

18.12.2020

objednávka

2 ks informačných tabúľ - súčasť navigačno-informačného systémuv lesoparku
Švabľovkav meste Sabinov

ebenel s.r.o.

2020/10

x

21.12.2020

1 465,00 €

16.10.2020

objednávka

informačná tabuľa s rámom 150 na 100 cm - 2 ks v obci Nižný Slávkov

VLADIMIR GLADIŠ - G L O B U S

2020/8

x

26.10.2020

565,62 €

objednávka

vyhotovenie informačných tabúľ pre mesto Veľký Šariš s interaktívnymi
prvkami - rozmer 140x200 cm a rozmer 150x200 cm

ADIN, s.r.o.

2020/10

x

18.12.2020

1 606,66 €

-

-

-

-

-

-

-

b) osadenie informačných tabúľ v obci
2020207

faktúra

2. Značenie, navigačný systém - navigačný systém v meste Veľký Šariš
7820

faktúra

18.12.2020

3. Obnova mestského mobiliáru
a) revitalizácia verejných priestranstiev
-

-

-

b) mestský mobiliár Lipany
2120166

faktúra

17.12.2020

objednávka

Diva - parková lavička s operadlom, dĺžka 1,505 m - 3 ks

mmcié2 s. r. o.

2020/10

x

18.12.2020

1 696,46 €

faktúra

15.10.2020

objednávka

programátorské práce - tvorba webstránky pre Šarišská hradná cesta

BIZNIS.HELP s.r.o.

2020/3

x

15.10.2020

3 000,00 €

3.8.2020

objednávka

tvorba webstránky pre Múzeum Solivar

BIZNIS.HELP s.r.o.

2020/8

x

4.8.2020

1 570,00 €

360panorama.sk s.r.o.

2020/3

x

28.10.2020

1 680,00 €

Aktivity v rámci kapitálových výdavkov
Marketing a propagácia cestovného ruchu
Produktový web pre Šarišskú hradnú cestu
2020022

Web stránka Múzea Solivar s virtuálnymi prehliadkami
2020015
01/2020

faktúra
faktúra

26.10.2020

objednávka

fotografické a počítačové služby - vytvorenie virtuálnej prehliadky Múzea
Solivar a jeho areálu

faktúra

14.10.2020

objednávka

3. etapa: montáž oceľovej konštrukcie - stoják

FEM-STAV, s.r.o.

2020/3

x

16.10.2020

831,24 €

Podpora atraktivít danej lokality
Leisure / voľnočasové aktivity
a) Stojiská na odpad v Drienici
FV2020006

Zabezpečenie, umiestnenie, obnova špecifického majetku / atraktivity
a) Prešovská Kalvária
02/2020

faktúra

11.11.2020

objednávka

fotografické a tlačiarenské služby - dodanie informačného panelu prešovská
Kalvária

360panorama.sk s.r.o.

2020/4

x

13.11.2020

250,00 €

FV2020009

faktúra

14.12.2020

objednávka

nerezový stojan na panel (dodávka + montáž)

FEM-STAV, s.r.o.

2020/5

x

16.12.2020

1 750,00 €

21.12.2020

objednávka

realizačný projekt pre stavbu pamätníka 49. rovnobežky v Prešove (I. etapa)
dizajnová štúdia vyhliadkovej terasy na prešovskej Kalvárii

B:ARCH, s.r.o.

2020/5

x

21.12.2020

1 500,00 €

b) Pamätník 49. rovnobežky v Prešove
2020025

faktúra

