
Zmluvy r. 2013  
 

542/12 Anna Mlčuchová       Zmluva o nájme nájom hrob. 5,00 €/10 r.          3.1.2013    2.1.2023  
  Liešťany č. 257       hrobového miesta miesta                                                                             -  
1/13      LPS býv. urbárnikov        Nájomná zmluva          prenájom              bezplatne           8.1.2013 31.12.2023  
              Liešťany       parc. č. 204                  pozemku 
         k.ú. Liešťany                                                                                                       - 
11/2013  Správa katastra       Zmluva o poskytnutí údaje z KN bezplatne  pre rok 2013 
              Piaristická 25       hromadných údajov     pre vlastnú 
 Trenčín        z katastra nehn. potrebu                                                                           - 
1/13-12 Anna Javorčeková                   Zmluva o poskytnutí    opatrovateľská 2,40 €/deň        14.1.2013 31.12.2013 
Pá          Liešťany č. 364       sociálnej služby     služba                                                                             - 
11 VEPOS, s. r. o.       Dodatok k zmluve zmena ceny             1. 1. 2013 31.12.2013  
 N o v á k y       o zneškod. odpadov.                                                                                        - 
1 VEPOS, s. r. o.       Dodatok k zmluve    zmena ceny             1. 1. 2013 31.12.2013 
 N o v á k y       o znešk. odpadov                                                                                                - 
060313   TJ Športklub – futb. odd.       Zmluva o poskytnutí    dotácia na            4.000,00 €      6.3.2013 – 30. 11.2013   
               Liešťany       dotácie       činnosť 
150213 Dežerická EKO, s. r. o.       Zmluva   separovaný zber      bezplatne             15.2.2013 - doba 
  Dežertice č. 93        o separ. odpade            plastov a pneumatík                                           neurčitá 
060313   PP-SOT, s. r. o.        Zmluva o dodávke dodávky hyg.                                    6.3.2013 - doba 
               Kšinná   č. 98        hygienických prod.      produktov                                                           neurčitá 
02 SPP, a. s.        Zmluva o dodávke  dodávka plynu             tarif M3        8.4.2013 - doba 
               Mlynské Nivy 44/a                 plynu            neurčitá 
 825 11  Bratislava                                                                                                                                               - 
030513 Jednota dôchodcov na       Zmluva o poskytnutí dotácia na       200,00 €     4. 5. 2013-30.11.2013 
              Slovensku – ZO č. 5       dotácie                        činnosť 
 Liešťany                                                                                                                                    - 
–- JUDr. Ján Lacko        Zmluva o poskytovaní  právna pomoc      Vyhl. č. 655/04   16.5.2013 - doba 
 advokát, Bojnická cesta 28/5  právnej pomoci         Z. z.                                  neurčitá 
 Kanianka                                                                                                                                                             - 
54313 Magdaléna Priehodová       Nájomná zmluva nájom hrobového      3,50 €/rok   16.5.2013-31.12.2013 
 Velvárska 17, Bojnice      miesta                                                                          - 
300513 LPS – býv. urbárnikov       Nájomná zmluva prenájom časti       bezodplatne      30.5.2013 - doba 
 Liešťany č. 2/A     pozemku parc. č. 1384/3 k. ú. Liešťany             neurčitá 
03/13 Klub slovenských turistov       Zmluva o poskytnutí   dotácia na        300,00 €      6.6.2013-30.11.2013  
 pri TJ Športklub Liešťany       dotácie  činnosť                                                                           - 
2013007 Ján Briatka BaB, s. r. o.       Zmluva o dielo   dodávka stavby     30.794,01 € s DPH   24.6.-31.7.2013 
 Poštová ul. č. 11        podľa § 536 až 565      chodníka pri ceste 
 972 26  Nitrianske Rudno       Obch. zákonníka II//574                                                                            - 
35/4/ Správa ciest TSK        Zmluva o nájme prenájom časti   12,81 € s DPH/  1.6.2013-31.5.2013 
2013      Brnianska 3, Trenčín       pozemku  pozemku parc. č. 710 k. ú. Liešťany                            -  
ARCH.       SSE, a. s.         Zmluva o dodávke     dodávka silovej  podľa platného    1.1.2014-31.12.2016 
2990.2013   Žilina        a distribúcii elektr. elekt. – šatne TJ cenníka       
93700                                                                                                                                                                                -         
ARCH.       SSE, a s.        Zmluva o dodávke dodávka silovej  podľa platného    1.1.2014-31.12.2016  
2990.2013   Žilina        a distribúcii elektr. elektr. – kuchyňa cenníka 
93701                                                                                                                                                                               - 
ARCH.        SSE, a. s.                      Zmluva o dodávke    dodávka silovej  podľa platného   1.1.2014-31.12.2016 
2990.2013   Žilina         a distribúcii elektr.     elektr. – verej.   cenníka 
93702       osv. Liešťany                                                                - 
ARCH.        SSE, a. s.                            Zmluva o dodávke      dodávka silovej podľa platného   1.1.2014-31.12.2016 
2990.2013   Žilina         a distribúcii elektr.      elektr. – KD      cenníka 
93703                                                                                                                                                                               -  
ARCH.       SSE, a. s.         Zmluva o dodávke      dodávka silovej  podľa platného  1.1.2014-31.12.2016 



2990.2013   Žilina         a distribúcii elektr.      elektr. – pož.      cenníka 
93704                                                                                          zbrojnica                                                                      -  
ARCH.       SSE, a. s.                            Zmluva o dodávke      dodávka silovej  podľa platného  1.1.2014-31.12.2016    
2990.2013   Žilina        a distribúcii elektr.       elektr. – siréna   cenníka 
93705                                                                                                                                                                               -  
ARCH.        SSE, a. s.        Zmluva o dodávke       dodávka silovej  podľa platného  1.1.2014-31.12.2016  
2990.2013   Žilina                                 a distribúcii elektr.       elektr. – verej.    cenníka  
93706                                                                                          Dobročná-Lomnica                                                     -  
ARCH        SSE, a. s.                            Zmluva o dodávke       dodávka silovej   podľa platného   1.1.2014-31.12.2016 
2990.2013   Žilina                                 a distribúcii elektr.       elektr. – dom       cenníka 
93707                                                                                          smútku                                                                           -  
170613        Radovan Kluvanec            Kúpna zmluva              kúpa 2/15-in pozemku     
                    Poruba č. 460                                                          parc. č. 144/2 k.ú. Lomnica       227,50 € 
                    Ľudmila Kutlišová                                                  kúpa ¼-iny  pozemku 
       Liešťany č. 335     parc. č. 144/1 k.ú. Lomnica        164,00 €                    -   
110713        Obec Čavoj        Dohoda o spoločnom dohoda o spoločnom školskom 
       972 29 Čavoj              školskom obvode ZŠ obvode roč. 5-9. 
_____________________________________________________________________________________________-  
01/2013       IZING, s. r. o.       Zmluva o dielo oprava strechy garáže         2.593,55 €   19.8-30.8.2013 
Liešťany      Priemyselná č. 12                                                   pri OcÚ Liešťany               s DPH 
        971 01  Prievidza                                                                                                                                         -  
 
 


