
 
Uznesením č. 66/2011  mestské zastupiteľstvo  v Rožňave 
uložilo hlavnej kontrolórke mesta  vypracovať  zoznam 

a obsah dodávateľských zmlúv na Mestských lesoch s.r.o 
Rožňava a Technických službách mesta Rožňava. 

 
 
Dodávateľské zmluvy platné v TS mesta Rožňava: 
 
 

1. Zmluva o palivových kartách spoločnosti Slovnaft a.s. - zmluva uzatvorená 
dňa 12. 4. 2006 na dobu neurčitú. Predmetom zmluvy je vydanie palivových 
kariet na čerpanie PHM na čerpacích staniciach spoločnosti Slovnaf a.s. 

2. Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava – zmluva 
o dodávke plynu pre odberné miesta : Všešportový areál TS, Klub dôchodcov 
Nadabula, Klub dôchodcov Rožňava, Rómsky klub, uzatvorená dňa 31. 3. 
2011. 

3. Zmluva o dodávke tepla č. 007/2009 – dodávateľ TEKO-R s.r.o. Rožňava 
uzatvorená dňa 19. 10. 2009 na dobu neurčitú. 

4. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31 Košice – zmluva uzatvorená 
dňa 9. 3. 2011 na dobu neurčitú, predmetom zmluvy je dodávka elektrickej 
energie – zvonica Nadabula. 

5. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31 Košice – zmluva uzatvorená 
dňa 9. 3. 2011 na dobu neurčitú, predmetom zmluvy je dodávka elektrickej 
energie – sobášna sieň. 

6. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31 Košice – zmluva uzatvorená 
dňa 9. 3. 2011 na dobu neurčitú, predmetom zmluvy je dodávka elektrickej 
energie – Šafárikova 19 Rožňava. 

7. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31 Košice – zmluva uzatvorená 
dňa 9. 3. 2011 na dobu neurčitú, predmetom zmluvy je dodávka elektrickej 
energie – Čučma 900. 

8. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31 Košice – zmluva uzatvorená 
dňa 9. 3. 2011 na dobu neurčitú, predmetom zmluvy je dodávka elektrickej 
energie – Pionierov 634 Rožňava. 

9. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31 Košice – zmluva o poskytnutí 
maximálnej rezervovanej kapacity uzatvorená dňa 9. 11. 2009 na dobu 
neurčitú. 

10. Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice – zmluva o združenej 
dodávke elektriny uzatvorená dňa 2. 7. 2009 na dobu neurčitú. 

11. Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice – zmluva o združenej 
dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním, uzatvorená dňa 2. 
1. 2006 na dobu neurčitú. 

12. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31 Košice – zmluva o pripojení 
žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy /Ul. Ak. Hronca/ uzatvorená dňa 
30. 6. 2008 na dobu neurčitú. 

13. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31 Košice – zmluva o pripojení 
žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy /Nadabula/ uzatvorená dňa 30. 6. 
2008 na dobu neurčitú. 



14. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31 Košice – zmluva o pripojení 
žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy /Štítnická 915 Rožňava/ 
uzatvorená dňa 7. 5. 2010 na dobu neurčitú. 

15. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31 Košice – zmluva o pripojení 
žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy /Letná 42 Rožňava/ uzatvorená 
dňa 17. 10. 2009 na dobu neurčitú. 

16. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 Košice - 
Dodatok č. 3 k zmluve č. 60-000024127PO2009 o dodávke vody z verejného 
vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku 
/voda z atmosférických zrážok/ verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe 
Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách – dopĺňajú sa: 
Krátka 26 sociálne byty, Klub dôchodcov zrážkové vody, klub dôchodcov. 
Zmluva uzatvorená dňa 4. 4. 2011 na dobu neurčitú. 

17. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 Košice - 
Dodatok č. 5 k zmluve č. 60-000024127PO2009 o dodávke vody z verejného 
vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku 
/voda z atmosférických zrážok/ verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe 
Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách – vypúšťajú 
sa: Námestie 1. mája 11 – garáže a administratívna budova. Zmluva uzatvorená 
dňa 31. 8. 2010 na dobu neurčitú. 

18. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 Košice - 
Dodatok č. 2 k zmluve č. 60-000024127PO2009 o dodávke vody z verejného 
vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku 
/voda z atmosférických zrážok/ verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe 
Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách – dopĺňajú sa 
Ulica Ak. Hronca a kúpele Vilka.  Zmluva uzatvorená dňa 17. 2. 2011 na dobu 
neurčitú. 

19. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 Košice - 
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000024127PO2009 o dodávke vody z verejného 
vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku 
/voda z atmosférických zrážok/ verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe 
Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách – dopĺňa sa: 
Betliarska 2 Rožňava.  Zmluva uzatvorená dňa 10. 2. 2011 na dobu neurčitú. 

20. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 Košice - 
 zmluva č. 60-000024127PO2009 o dodávke vody z verejného vodovodu, 
odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku /voda 
z atmosférických zrážok/ verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe 
Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách. Predmetom 
zmluvy je dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd 
do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku. Zmluva 
uzatvorená dňa 13. 7. 2009 na dobu neurčitú. 

21. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 Košice – 
dodatok č. 1 k  zmluve č. 60-000024127PO2009 o dodávke vody z verejného 
vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku 
/voda z atmosférických zrážok/ verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe 
Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách. Predmetom 
zmluvy je dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd 
do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku. Doplňujú sa 
odberné miesta: slobodáreň Šafárikova ul. a areál kúpaliska – parkovacie 
plochy Mierová ul.  Zmluva uzatvorená dňa 5. 8. 2009 na dobu neurčitú. 

22. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 Košice – 
dodatok č. 3 k  zmluve č. 60-000024127PO2009 o dodávke vody z verejného 



vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku 
/voda z atmosférických zrážok/ verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe 
Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách. Predmetom 
zmluvy je dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd 
do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku. Doplňujú sa 
odberné miesta: Akad. Hronca 9 – nebytové priestory.  Zmluva uzatvorená dňa 
5. 3. 2010 na dobu neurčitú. 

23. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 Košice – 
dodatok č. 4 k  zmluve č. 60-000024127PO2009 o dodávke vody z verejného 
vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku 
/voda z atmosférických zrážok/ verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe 
Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách. Predmetom 
zmluvy je dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd 
do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku. Doplňujú sa 
odberné miesta: Štítnická ul. – futbalový klub.  Zmluva uzatvorená dňa 7. 6. 
2010 na dobu neurčitú. 

24. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50 Košice – 
zmluva č. 8 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorená podľa 
zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie 
odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového 
odtoku. Zmluva uzatvorená dňa 27. 2. 2006 na dobu neurčitú.  

25. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50 Košice – 
zmluva č. 8 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorená podľa 
zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách – 
dodatok č. 1. Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody z verejného 
vodovodu, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzanie 
vody z povrchového odtoku. Dopĺňajú sa odberné miesta: Nadabula dom 
smútku, Nadabula cintorín, Rožňava cintorín, Rožňava cintorín. Zmluva 
uzatvorená dňa 13. 6. 2008 na dobu neurčitú.  

26. Softip a.s. so sídlom Business Center Aruba, Galvanho 7/D Bratislava. 
Licenčná zmluva č. 40290182 na dodanie inštalačných súborov aplikačného 
programového vybavenie SOFTIP Packet. Zmluva uzatvorená na dobu 
neurčitú dňa 11. 12. 2009. 

27. Softip a.s. so sídlom Business Center Aruba, Galvanho 7/D Bratislava. 
Licenčná zmluva č. 40290098 na dodanie inštalačných súborov aplikačného 
programového vybavenie SOFTIP Packet. Zmluva uzatvorená na dobu 
neurčitú dňa 26.6.2009. 

28. Softip a.s. so sídlom Business Center Aruba, Galvanho 7/D Bratislava. 
Dodatok č. 2 k zmluve č. 4027539 uzatvorenej dňa 21. 11. 2007 – dodanie 
rozšírenej verzii ištalačných súborov aplikačného programového vybavenia 
SOFTIP Human Resources Small Business. Zmluva uzatvorená dňa 17. 8. 
2009. 

29. Softip a.s. so sídlom Business Center Aruba, Galvanho 7/D Bratislava. 
Licenčná zmluva č. 4027539 na dodanie aplikačného programového vybavenia 
Platy a mzdy pre 30 pracovníkov. Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú dňa 21. 
11. 2007. 

30. SOFTIP a.s. Spojová 21 Banská Bysrica – zmluva č. 17026006 – poskytnutie 
práva používať aktuálnu verziu aplikačného programového vybavenia SOFTIP 
PACKET – platy a mzdy, účtovníctvo pre rozpočtové organizácie, 
financovanie, pokladňa. Zmluva podpísaná dňa 27. 1. 2006 na dobu neurčitú. 



31. T-Mobile Slovensko a.s. Vajnorská 100/A Bratislava – balík služieb – dodatok 
k zmluve o pripojení uzatvorená dňa 14. 6. 2010 na dobu určitú, počas lehoty 
viazanosti. 

32. T-Mobile Slovensko a.s. Vajnorská 100/A Bratislava – balík služieb – zmluva 
o pripojení uzatvorená dňa 9. 7. 2009 na dobu určitú, počas lehoty viazanosti. 

33. T-Mobile Slovensko a.s. Vajnorská 100/A Bratislava – balík služieb – zmluva 
o pripojení uzatvorená dňa 9. 7. 2009 na dobu určitú, počas lehoty viazanosti. 

34. T-Mobile Slovensko a.s. Vajnorská 100/A Bratislava – balík služieb – zmluva 
o pripojení uzatvorená dňa 17. 6. 2008 na dobu určitú, počas lehoty viazanosti. 

35. Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava – zriadenie služby Magio 
internet Security – zmluva o pripojení – 9. 9. 2010 – podľa lehoty viazanosti. 

36. ČSOB Poisťovňa a.s. Vajnorská 100/B Bratislava – poistná zmluva číslo 800 
3021910 – dodatok č. 1 zmena k 1. 1. 2011 uzatvorená dňa 30. 12. 2010. 

37. ČSOB Poisťovňa a.s. Vajnorská 100/B Bratislava – poistná zmluva číslo 800 
3021910 – na poistenie: živelné poistenie, poistenie proti odcudzeniu, poistenie 
strojov, poistenie zodpovednosti za škodu. Zmluva uzatvorená dňa 19. 8. 2009. 

38. Prvá Komunálna Finančná a.s., Murgašova 4 Nitra - Zmluva o poskytovaní 
služieb poisťovacieho makléra uzatvorená dňa 21. 8. 2009 na dobu neurčitú. 

39. ČSOB Poisťovňa a.s. Vajnorská 100/B Bratislava – poistná zmluva č. 
7504393051 – poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla – poistenie súboru motorových vozidiel. Zmluva 
uzatvorené dňa 16. 12. 2009. 

40. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Kuzmányho 8 Košice – 
zmluva č. 38345/RV-2011 o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 
uzatvorená dňa 28. 2. 2011. 

41. DOXX – stravné lístky s.r.o. Kálov 356 Žilina – zmluva č. 11K997026 – 
o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta 
prostredníctvom stravných lístkov. Zmluva uzatvorená dňa 10. 2. 2011 na dobu 
neurčitú. 

42. Weby Group s.r.o. Nižovec 2a Zvolen – zmluva o poskytovaní služieb 
spoločnosti WEBY GROUP s.r.o. číslo 990172000 – register zmlúv, 
prevádzkovanie domény, riešenie web stránky. Zmluva uzatvorená dňa 4. 2. 
2011 na dobu neurčitú. 

43. ČSOB a.s. Michalská 18 Bratislava – zmluva o bežnom účte a balíku 
produktov a služieb čsob podnikateľské konto elektron. Zmluva uzatvorená 
dňa 2. 11. 2010. 

44. Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 Banská Bystrica – zriadenie P.O.Box. 
Zmluva uzatvorená dňa 18. 1. 2010. 

45. Spoločnosť priateľov MFK Rožňava – zmluva o dodávke služieb č. 1/2010 – 
predmetom zmluvy je dodávka služieb: kosenie, polievanie, údržba 
futbalových ihrísk a celého areálu futbalového štadióna, oprava a rekonštrukcia 
budovy sauny a zriadenie šatní a spŕch. Zmluva uzatvorená dňa 1. 4. 2010 na 
dobu neurčitú. 

46. Turistické informačné centrum Rožňava – zmluva o sprostredkovaní 
uzatvorená dňa 30. 9. 2009 na dobu určitú, počas ktorej sa prevádzkuje 
ubytovacie zariadenie. 

47. Ing. Cibulová Daniela audítor SKAU č. licencie 061 Riečka 252 Banská 
Bystrica. Zmluva o zabezpečení overenia účtovnej závierky a účtovníctva na 
roky 2009-2011. Zmluva uzatvorená dňa 26. 11. 2009. 

48. Sodexo  PASS, s.r.o  , priemyselná 1/A, Bratislava - Rámcová zmluva  
o sprostredkovaní  - stravné poukážky. Zmluva uzatvorená dňa  16.7.2009 na 
dobu neurčitú. 



49. 3W Slovakia , s.r.o Pod  hájom 50, Dubnica nad Váhom- Licenčná zmluva na 
poskytnutie práva užívať  digitálny  archivačný systém zosnulých. Zmluva 
uzatvorená dňa  23.12.2008  na dobu jedného roka , po zaplatení poplatku sa 
automaticky predlžuje  o ďalší rok. 

50. Estera Landoriová- L+E, Rožňavská Baňa  175- Zmluva o udržiavaní čistoty 
a poriadku   do 10 m  v okruhu verejného WC. Zmluva uzatvorená dňa 
30.10.2009 na dobu neurčitú. 

51. KID ,a.s., Partizánska  6886, Poprad - Zmluva o pripojení  káblovej televízie- 
Ubytovacie zariadenie Šafárikova. Zmluva uzatvorená dňa 4.8.2009  na dobu 
neurčitú.  

52. LIVONEC s.r.o., Krivá 18, Košice- Mandátna zmluva- činnosť požiarneho 
technika. Zmluva uzatvorená dňa 1.1.2006 na  dobu neurčitú. 

53. ROMED, s.r.o., Hlavná 452, Gemerská Poloma- Zmluva o poskytovaní  
pracovných zdravotných služieb. Zmluva uzatvorená dňa 1.11.2007 na dobu 
neurčitú. 

54. ENZO-VERONIKA- VES, a.s., Dežerice 342- Zmluva  na zabezpečenie  
odberu, prepravu a ďalšie nakladanie , resp.  zhodnotenie a zneškodnenie 
nebezpečných odpadov. Zmluva uzatvorená dňa 20.1.2006 na dobu neurčitú. 

55. VÚB- zmluva o bežnom účte. Uzatvorená dňa  31.3.2006. 
56. Škoda Kredit Volkswagen finančné služby – Zmluva o zabezpečovacom 

prevode vlastníckeho práva č. 671764 – lízingová zmluva na osobné motorové 
vozidlo Škoda Fabia Combi Classic – zmluva uzatvorená dňa 29. 4. 2009 na 
dobu trvania lízingovej zmluvy. 

 
Zoznam dodávateľských faktúr Mestské lesy s.r.o. Rožňava 
 

1. Zmluva o dielo č. 2/2011 – zhotoviteľ: Rorbert Šinglár , Gemerská 118 Brzotín 
predmet zmluvy – ťažobná činnosť v lese. Zmluva uzavretá 13.4:2011 od 18.4. do      
30.11. 2011 

2. Zmluva o dielo č. 302011 – zhotoviteľ: Tibor Gyenes, Budovateľská 47 Rožňava 
predmet zmluvy – ťažobná činnosť v lese: Od 18.4.-30.11. 2011. Uzatvorená 
13.4.2011 

3. Zmluva o dielo č. 1/2011 – zhotoviteľ: Pavol Horňák  Ružová 26– ťažobná činnosť v 
lese, uzatvorená 7. 4. 2011, od 18.4 – 30. 11. 2011. 

4. Dohoda o vykonávaní činnosti OLH /odborný lesný hospodár/ Dodávateľ: Pavol 
Horňák, Ružová 26 Rožňava – výkon odboru ného lesného hospodára . Zmluva 
uzavretá dňa 3.1.2002 na dobu neurčitú. 

5. Zmluva o vykonávaní činnosti : Predmet činnosti : lesník pre ťažbovú činnosť: 
dodávateľ: Pavol Suchý, Edelényska 50 Rožňava, uzatvorená 14:9.2009 na dobu 
neurčitú. 

6. Zmluva o dielo : Zhotoviteľ: Ladislav Celder Ružová 6 Rožňava – vodič nákladného 
vozidla 

            uzatvorená 3. 1. 2010, dodatok č. 1 3.1: 2011 – na dobu určitú od 3.1.- 31.12. 2011. 
7. Zmluva o poskytovaní služieb – elektronického monitoringu č. 5972007, uzatvorená 

so spoločnosťou Commander Systems s.r.o. - Rožňavská 7 Bratislava – elektronický 
monitoring na nákladný automobil, zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, uzatvorená 
dňa 15. 12. 2010. 

8. Zmluva o pridelení a používaní zákazníckeho identifikátora Klient-ID- dodávateľ: 
Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 Bratislava, - zmluva na internetové pripojenie, 
platná od 10. 11. 2010 na dobu neurčitú. 

9. Zmluva o pripojení Slovak Telecom a.s. Bratislava – pripojenie antivírusový program. 
Planá od 10. 11. 2010. 



10. Zmluva o pripojení – Telefónica O2, Poskytovateľ: RV invest s.r.o. Šafárikova ul. 22 
Rožňava – telefonický paušál O2 fér. Zmluva na dobu neurčitú. 

11. Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v režime predplateného mýta – uzatvorená s 
Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s. Mlynské Nivy 45 Bratislava – na dobu 
neurčitú. 
Uzatvorená dňa 29.12.2009. 

12. Nájomná zmluva o prenájme lesnej pôdy a lesných porastov vo vlastníctve mesta 
Rožňava, uzatvorená dňa 19.11.2010 – Prenajímateľ: mesto Rožňava na dobu 
neurčitú. 

13. Zmluva o pripojení Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava– vydanie novej 
SIM karty – uzatvorená dňa 3.3.2010 na dobu min. 24 mesiacov. 

14. Zmluva o udelení licencie – poskytovateľ: Foresta SK a.s. Zvolenská cesta 2 Banská 
Bystrica – poskytnutie lesníckeho softvéru, uzatvorená dňa 20. 8. 2009 – do 31. 12. 
2010. 

15. Mandátna zmluva . Mandatár : Robert Luca – Atlas – Edelényska 44 Rožňava – 
činnosť mandatára zameraná na predchádzanie vzniku požiarov v objektoch 
mandanta, uzatvorená dňa 1. 9. 2007 na dobu neurčitú. 

16. Zmluva o zabezpečení dodávky balenej vody – dodávateľ: EURO BYSTRINA – 
Marián Farkaš, Kamenný Most 119, uzatvorená dňa 21:7.2009 na dobu neurčitú. 

17. DOXX stravné lístky – Kálov 356 Žilina – zmluva o dodávke stravných lístkov, 
uzatvorená 3. 2.  2006 na dobu neurčitú. 

18. Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu – dodávateľ: Krajské 
riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, Kuzmányiho 8 Košice – o strážení objektu 
, uzatvorená dňa 23. 8. 2007 na dobu neurčitú. 

19. UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská  15 Bratislava – poistenie členov lesnej stráže – 
poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti lesnej stráže, uzatvorená dňa 15. 
2. 2007 na dobu neurčitú. 

20. Mandátna zmluva – mandatár Mikuláš Luca – Edelényska 48 Rožňava – zabezpečenie 
činnosti bezpečno-technickej služby. Uzatvorená dňa 2.1:2007 na dobu neurčitú. 

21. Allianz slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava – zmluvy o poistení: 
− poistenie motorových vozidiel, 
− poistenie budov 
− poistenie zariadení budov, 
− havarijné poistenie motorových vozidiel 

Uzatvorená 31. 5. 2007 na dobu neurčitú. 
22. Slovenská sporiteľňa a.s. Suché Mýto 4 Bratislava – zmluva o zriadení bežného a 

vkladového účtu, uzatvorená dňa 9. 1. 2006. 
23. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Odštepný závod Revúca- Reussova 5 

Revúca – zmluva o odvoze a likvidácii odpadových vôd. Uzatvorená 1O. 2. 2004. 
24. Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 Košice – zmluva o dodávke elektrickej 

energie uzatvorená 1. 2. 2011na dobu neurčitú. 
25. Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb – poskytovateľ: Romed s.r.o. 

Hlavná 452 Gemerská Poloma, uzatvorená dňa 7. 2. 2008 na dobu neurčitú 
26. Zmluva o dielo – zhotoviteľ: Batlex s.r.o. - Tibor Balázs – zalesňovanie po kôrovcovej 

a vetrovej kalamite, ochrana proti burine, ochrana proti zveri v rokoch 2009  - 2011. 
Uzatvorená dňa 6.. 8. 2008. 

 
 
 
 


