
 

 

 

 

HLASOVANIE PER ROLLAM 21.12.2021 
Hlasovanie spustené: 17.12.2021 o 15:02 

Hlasovanie ukončené: 21.12.2021 o 12:00 
 

Zúčastnené mail. adresy:  

stefanmika@gmail.com - Štefan Mika – 1hlas  

palo.vaculcik@gmail.com - Pavol Vaculčík – 1hlas 

miroslavmavrak@gmail.com – Miroslav Mavrák - 1hlas  

seckar@chello.sk – Radovan Sečkár- 1hlas 

dusan.uradnik@gmail.com – Dušan Úradník – 1hlas 

mruman83@gmail.com - Martin Ruman – 1 hlas 

 

Znenie hlasovania per rollam: 
Dobrý deň, 
v mene Prezidenta ŠV predkladám na schválenie nákup bójí pre DPP podľa priloženej finálnej cenovej ponuky od spoločnosti 
Riku s.r.o., Prievidza (vizualizácia v prílohe): 
"Predkladáme Vám cenovú ponuku na dodanie tovaru podľa Vašich požiadaviek: 
.                               1 ks bója W40 - žltá valec 0,4 x 1,5 m 
materiál 1100 g / m2 
ventil nafukovací 1 ks 
časť na naplnenie vodou 
úchyty na kotvenie 4 ks 
hmotnosť cca 3 kg 
priesvitná kapsička 25 x 20 cm (2 ks na bóji) 
logo (typ potlače SITO)  - ZPS (1 ks na bóji), CMAS (1 ks na bóji) , ŠTART - CIEĽ  (2 ks na bóji) – podľa Vami predloženého 
obrázku 
= 227,- Eur = 454,- Eur za 2 ks 
  
D     -                     1 ks bója W60/1 oranžová valec 0,6 x 1,3 m 
materiál 1100 g / m2 
ventil nafukovací 1 ks 
časť na naplnenie vodou 
úchyty na kotvenie 4 ks 
hmotnosť cca 3,7 kg 
nápis – (typ potlače SITO) – číslo 1 – 4 (2 ks na bóji) 
= 191,- Eur = 764,- Eur za 4 ks 
spolu: 1218,- Eur 
Ceny sú uvedené s DPH za 1 ks bóje a platia pri súčasnom objednaní 6 ks. 
Pri objednaní požadujeme 40% zálohu (prípadne môžete uhradiť celú čiastku, ako Vám to vyhovuje). 
Tovar si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo Vám ho môžeme zaslať kuriérskou spoločnosťou za cca 60,- Eur (závisí od 
hmotnosti a vzdialenosti a od cenníka dopravnej spoločnosti v roku 2022) 
 Prajem pekný deň. 
 Zajacová" 
Prosím členov ŠV o hlasovanie do pondelka 21.12.2021 12:00 hod., spôsobom: 
schvaľujem/ neschvaľujem/ zdržal som sa 
Ďakujem 

S pozdravom 
V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať. 

 

S pozdravom 

 

--- 
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Tajomník športového výboru 

Dana Duchoslavová 

Hlasovanie bolo ukončené: 21.12.2021 o 12:00 

 

Návrh: 

Za: 5 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 (R. Sečkár)  

 

Uznesenie: Športový výbor schvaľuje nákup bójí pre DPP podľa priloženej finálnej cenovej ponuky od 
spoločnosti Riku s.r.o., Prievidza  

Vypracovala: Dana Duchoslavová 

V Bratislave, 21.12.2021 


