
Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 001/01/16

Osobný odberSpôsob dopravy:

Príkaz na úhraduSpôsob úhrady:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18
083 01 Sabinov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18

083 01 Sabinov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020518148

2020518148

17085861 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

04.01.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Termín dodania 18.01.2016

1. Kancelársky tovar pre potreby OcÚ 1 ks 41,22 41,22

Dodacie a platobné podmienky: Suma 41,22

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Anna Onofrejová...............................(podpis)

Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

41,22

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 002/01/16

Osobný odberSpôsob dopravy:

Príkaz na úhraduSpôsob úhrady:

CART PRINT, s.r. o.

Štúrova 57/B
949 01 Nitra

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

CART PRINT, s.r. o.

Štúrova 57/B

949 01 Nitra

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2020407653

34131159 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

04.01.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Termín dodania 18.01.2016

1. FO-PO - Údaje o daňovníkovy A3 300 ks 0,14 42,00

2. Priznanie k dani za psa A4 50 ks 0,06 3,00

3. Prepravné a balné 1 ks 4,58 4,58

Dodacie a platobné podmienky: Suma 49,58

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Anna Onofrejová...............................(podpis)

Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

49,58

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus
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Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 003/01/16

DodávateľskySpôsob dopravy:

Príkaz na úhraduSpôsob úhrady:

Mária Kapallová - KAPAP

Záhradná 2555/5
080 06 Ľubotice
SR

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Mária Kapallová - KAPAP

Záhradná 2555/5

080 06 Ľubotice

SR

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1020745352

1020745352

33952264 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

04.01.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

 

Termín dodania 18.01.2016

1. Kancelársky tovar, papierensky materiál pre potreby obce 1 ks 156,29 156,29

Dodacie a platobné podmienky: Suma 156,29

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Anna Onofrejová...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

 

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

156,29

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 004/01/16

Osobný odberSpôsob dopravy:

Príkaz na úhraduSpôsob úhrady:

Statny veterinárny a potravinový ústav

Janoškova 1611/58
026 01 Dolný Kubín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Statny veterinárny a potravinový ústav

Janoškova 1611/58

026 01 Dolný Kubín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

42355613 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

04.01.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

 

Termín dodania 23.01.2016

1. Laboratórne vyšetrenie vzorky 1 ks 6,90 6,90

Dodacie a platobné podmienky: Suma 6,90

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Anna Onofrejová...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

 

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

6,90

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 005/01/16

DodávateľskySpôsob dopravy:

Príkaz na úhraduSpôsob úhrady:

MXM spol. s r. o.

Drienica 29
083 01 Drienica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

MXM spol. s r. o.

Drienica 29

083 01 Drienica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2020004580

36444081 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

04.01.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

 

Termín dodania 18.01.2016

1.
Ubytovanie a stravovanie pre delegáciu z mesta Perechyn v dňoch 22.- 24. 1.
2016 pri príležiťosti: Tradičná obecná zabíjačka 2016.

1 ks 0,00 0,00

2.
Salónik pre seminár a večeru po skončení seminára pre všetkých hostí seminára
na 22.1.2016 od 17.00 hod.

1 ks 0,00 0,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 0,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Anna Onofrejová...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

 

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

0,00

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



OBJEDNÁVKA číslo: 005/01/16

Strana: 2/2

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 006/01/16

Osobný odberSpôsob dopravy:

Príkaz na úhraduSpôsob úhrady:

Kvatrospol Prešov, s.r.o

Strojnícka 12
080 06 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Kvatrospol Prešov, s.r.o

Strojnícka 12

080 06 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2020524583

31732500 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

04.01.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

 

Termín dodania 18.01.2016

1. Posypovú soľ priemyselnú 126 tona 0,40 50,40

Dodacie a platobné podmienky: Suma 50,40

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Anna Onofrejová...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

 

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

50,40

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 007/01/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Ľuboslava Škovranová

Drienica 194
083 01 Drienica
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Ľuboslava Škovranová

Drienica 194

083 01 Drienica

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

1045051931

40869407 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Ľuboslava Škovranová, Drienica 194, 083 01
Drienica, Slovenská republika

04.01.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 30.12.2016

1. Aktualizácia a údržba web stránky obce www.drienica.sk 1 ks 200,00 200,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 200,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

200,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 001/02/16

Osobný odberSpôsob dopravy:

Príkaz na úhraduSpôsob úhrady:

Fax & Copy Prešov s.r.o.

Slovenská 86
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Fax & Copy Prešov s.r.o.

Slovenská 86

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020519094

2020519094

31674615 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.02.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Termín dodania 15.02.2016

1. Toner CE505X/CRG  CF 280X 1 ks 18,60 18,60

Dodacie a platobné podmienky: Suma 18,60

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Anna Onofrejová...............................(podpis)

Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

18,60

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 002/02/16

Osobný odberSpôsob dopravy:

Príkaz na úhraduSpôsob úhrady:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020518148

2020518148

17085861 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.02.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. kalendar zberovy na BIO - A3 250 ks 0,32 80,00

2. Zberovy kalendar BIO - A4 250 ks 0,25 62,50

Dodacie a platobné podmienky: Suma 142,50

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Anna Onofrejová...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

142,50

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 003/02/16

DodávateľskySpôsob dopravy:

HotovosťSpôsob úhrady:

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská  28
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská  28

811 01 Bratislava

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2020273893

35763469 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.02.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Mobilný telefon Samsung 1 ks 99,00 99,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 99,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

99,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 004/02/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

LIMPO s.r.o

Jesenná 1
080 05 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

LIMPO s.r.o

Jesenná 1

080 05 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2021919801

2021919801

36498980 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: LIMPO s.r.o, Jesenná 1, 080 05 Prešov, Slovenská
republika

01.02.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 25.02.2016

1. Exterierova vlajka SR 100x150cm 1 ks 22,90 22,90

2. poštovné 1 ks 2,50 2,50

Dodacie a platobné podmienky: Suma 25,40

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

25,40

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 005/02/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

ORIM - TENDER, s. r. o.

 17. novembra  73
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

ORIM - TENDER, s. r. o.

 17. novembra  73

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK 2022821251

 2022821251

 44 689 454 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.02.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Vykonanie Verejného obstarávania na dodávku peliet pre OcÚ v Drienici 1 ks 400,00 400,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 400,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

400,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 006/02/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

MAXPEL s.r.o.

9. mája 26
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

MAXPEL s.r.o.

9. mája 26

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2023789614

2023789614

47200529 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: MAXPEL s.r.o., 9. mája 26, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.02.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 01.03.2016

1. WAGO svorka 3 pol 50 ks 0,36 18,00

2. senzor pohybu mikrovlny 3 ks 15,03 45,09

3. LED svetlo PIRES 1 ks 42,00 42,00

4. LED žiarovky E27 1 ks 5,51 5,51

5. WAGO spojky roz. 2 pol. 3 ks 0,32 0,96

Dodacie a platobné podmienky: Suma 111,56

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

111,56

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



OBJEDNÁVKA číslo: 006/02/16
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Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 007/02/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Ján DEGRO

Námestie slobody 75
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Ján DEGRO

Námestie slobody 75

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1020750544

1020750544

14359413 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Ján DEGRO, Námestie slobody 75, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

15.02.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1.
Náhradné diely a prevádzkové kvapaliny do vozidiel Škoda Fábia a Traktor Zetor
7745

1 ks 0,00 0,00

2. výmenu čapov ramena a stabilzátora na Š. FABIA 1 ks 0,00 0,00

3. Akumulátor 185Ah traktor 1 ks 190,00 190,00

4. Olej M6AD - mazanie  mot. píly - 4l 1 ks 9,90 9,90

Dodacie a platobné podmienky: Suma 199,90

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

199,90

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



OBJEDNÁVKA číslo: 007/02/16

Strana: 2/2

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 001/03/16

Osobný odberSpôsob dopravy:

Príkaz na úhraduSpôsob úhrady:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020518148

2020518148

17085861 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.03.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 31.03.2016

1. Materiál  pre predškolákov MŠ v Drienici 1 ks 100,00 100,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 100,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

100,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 002/03/16

Osobný odberSpôsob dopravy:

Príkaz na úhraduSpôsob úhrady:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020518148

2020518148

17085861 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.03.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 31.03.2016

1. Materiál  pre predškolákov MŠ v Drienici 1 ks 16,60 16,60

Dodacie a platobné podmienky: Suma 16,60

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

16,60

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 003/03/16

Osobný odberSpôsob dopravy:

Príkaz na úhraduSpôsob úhrady:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020518148

2020518148

17085861 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.03.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 31.03.2016

1. Kancelársky tovar pre potreby OcÚ 1 ks 0,00 0,00

2. Servis PC v MŠ Drienica 1 ks 0,00 0,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 0,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

0,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 004/03/16

DodávateľskySpôsob dopravy:

HotovosťSpôsob úhrady:

Kotulič Petr

kpt. Nálepky 1071
023 56 Koprivnice
Česká republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Kotulič Petr

kpt. Nálepky 1071

023 56 Koprivnice

Česká republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

66925797 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.03.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 03.03.2016

1. Výukový panel pre predškolákov do MŠ v Drienici 1 ks 45,00 45,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 45,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

45,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 005/03/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

EMPORO, s.r.o.

Lazaretská  8
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EMPORO, s.r.o.

Lazaretská  8

811 01 Bratislava

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022761994

2022761994

44562195 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.03.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 11.03.2016

1. Protišmyková rohož do kuchyne MŠ 1,5x0,9m 1 ks 81,36 81,36

Dodacie a platobné podmienky: Suma 81,36

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

81,36

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 006/03/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Woodensky,s.r.o

Allendeho 2756/30
059 51 Poprad  - Matejovce
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Woodensky,s.r.o

Allendeho 2756/30

059 51 Poprad  - Matejovce

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2021879024

36496839 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Woodensky,s.r.o, Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad
- Matejovce, Slovenská republika

01.03.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 11.03.2016

1. Žiarovky LED E14 6W sviečka 16 ks 3,28 52,42

Dodacie a platobné podmienky: Suma 52,42

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

52,42

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 007/03/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

PANRA-Karpatia, s.r.o.

Nám. slobody 52
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

PANRA-Karpatia, s.r.o.

Nám. slobody 52

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020013336

2020013336

36470554 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

15.03.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Mot. pila STHIL MS-251 1 ks 448,80 448,80

2. ochranny kryt rúk k mot. pile 1 ks 22,50 22,50

3. ochranný štít tváre 1 ks 17,00 17,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 488,30

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

488,30

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 008/03/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Beton Garone s.r.o.

Ľutinská 686/55
082 56 Ľutina
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Beton Garone s.r.o.

Ľutinská 686/55

082 56 Ľutina

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2021767473

2021767473

36489603 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Beton Garone s.r.o., Ľutinská 686/55, 082 56 Ľutina,
Slovenská republika

16.03.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Suchý betón C8/10-X0(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S2(S3) 10 tona 0,00 0,00

2. Množstvo podľa potreby. Doprava vlastná SB-605AA. 1 ks 0,00 0,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 0,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

0,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 009/03/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

MUSICA LITURGIA, s.r.o.

Šafránova 5
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

MUSICA LITURGIA, s.r.o.

Šafránova 5

811 01 Bratislava

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

16.03.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás didaktickú pmôcku KVETINKOVO.

Termín dodania

1. Scénar + 3 CD 1 ks 50,00 50,00

2. Kostým: záhradník 1 ks 14,00 14,00

3. Kostým: konvalinka 1 ks 14,00 14,00

4. Kostým: sedmokráska 1 ks 14,00 14,00

5. Kostým: vlčí mak 1 ks 14,00 14,00

6. Kostým: žabka 1 ks 12,00 12,00

7. Kostým: motýľ 1 ks 16,00 16,00

8. Kostým: včielka 1 ks 16,00 16,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 150,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

150,00

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



OBJEDNÁVKA číslo: 009/03/16
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Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 010/03/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

HT SH, s.r.o.

štrkovňa Šarišské Michaľany
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

HT SH, s.r.o.

štrkovňa Šarišské Michaľany

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2022166872

36515574 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

16.03.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Zeminu ornicu aj s dopravou na miestny cintorín v Drienici. 1 ks 0,00 0,00

2. Množstvo na rok 2016 podľa potreby na základe tel. objednávky starostu obce. 1 ks 0,00 0,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 0,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

0,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 011/03/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

PLYNOMA Matej Marek

Petrovanská 34/A
080 05 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

PLYNOMA Matej Marek

Petrovanská 34/A

080 05 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1020743163

1020743163

14369184 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: PLYNOMA Matej Marek, Petrovanská 34/A, 080 05
Prešov, Slovenská republika

16.03.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 30.04.2016

1. rúra korugovaná DN 300 x 5000 10 ks 234,60 2 346,00

2. vodomerná PVC šachta pre vodomer 1 ks 284,28 284,28

3. dovoz materiálu do Drienice 1 ks 26,40 26,40

Dodacie a platobné podmienky: Suma 2 656,68

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

2 656,68

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 012/03/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Mgr. Marek Sukovský - Záhradníctvo

Lada  163
082 12 Kapušany pri Prešove
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Mgr. Marek Sukovský - Záhradníctvo

Lada  163

082 12 Kapušany pri Prešove

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1020011080

1020011080

37530470 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

16.03.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 30.04.2016

1.
Orezávanie konárov stromov zasahujúcich do komunikácie III. triedy od súp. čísla
36 po MŠ

1 ks 1 000,00 1 000,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 1 000,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)

Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

1 000,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 001/04/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020518148

2020518148

17085861 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.04.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Kancelársky tovar pre potreby OcÚ v Drienici 1 ks 0,00 0,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 0,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

0,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 002/04/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Disig, a.s.

Záhradnícka  151
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Disig, a.s.

Záhradnícka  151

811 01 Bratislava

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022116976

2022116976

35975946 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.04.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 31.05.2016

1. Kvalifikovaný systemový certifikát na HSM 4 roky 1 ks 103,20 103,20

Dodacie a platobné podmienky: Suma 103,20

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

103,20

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 003/04/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

EUROGASTROP, s.r.o.

Čergovská  7002/10
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EUROGASTROP, s.r.o.

Čergovská  7002/10

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022594453

2022594453

44137761 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.04.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 31.05.2016

1. PUB Hrnček číry pre ŠJ pri MŠ v Drienici 25 ks 0,73 18,30

Dodacie a platobné podmienky: Suma 18,30

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

18,30

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 004/04/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

FER-KOV Ferenc Jozef

Murgašova 5
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

FER-KOV Ferenc Jozef

Murgašova 5

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: 1020761159

1020761159

37467964 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: FER-KOV Ferenc Jozef, Murgašova 5, 083 01
Sabinov, Slovenská republika

01.04.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 12.05.2016

1. Výrobu a montáž lávky cez potok pre peších 1 ks 3 657,04 3 657,04

Dodacie a platobné podmienky: Suma 3 657,04

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

3 657,04

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 005/04/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

REHAP - Vladimír Jánoš

Sládkovičova 15
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

REHAP - Vladimír Jánoš

Sládkovičova 15

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

33951462 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: REHAP - Vladimír Jánoš, Sládkovičova 15, 083 01
Sabinov, Slovenská republika

01.04.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 13.05.2016

1.
Kontrolu požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov v budovách OcÚ spolu s KD
a MŠ v Drienici

1 ks 220,00 220,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 220,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

220,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 006/04/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Ing. Marián Viazanko

Jabloňova 15
082 56 Pečovská Nová Ves
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Ing. Marián Viazanko

Jabloňova 15

082 56 Pečovská Nová Ves

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

1073859193

45448221 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Ing. Marián Viazanko, Jabloňova 15, 082 56
Pečovská Nová Ves, Slovenská republika

01.04.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 20.05.2016

1.
Aktualizáciu rozpočtu, doplnenie 3 kusov PD "Rekonštrukcia chaty na Lysej",
konzultácie k PD

1 ks 600,00 600,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 600,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

600,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 007/04/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Ján DEGRO

Námestie slobody 75
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Ján DEGRO

Námestie slobody 75

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1020750544

1020750544

14359413 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Ján DEGRO, Námestie slobody 75, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.04.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1.
Náhradné diely a prevádzkové kvapaliny do vozidiel Škoda Fábia a Traktor Zetor
7745, krovinorezy, mot. píla

1 ks 500,00 500,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 500,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

500,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 001/05/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

S.F.BOUW, s.r.o.

Výroba a predaj štrkov
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

S.F.BOUW, s.r.o.

Výroba a predaj štrkov

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

02.05.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 17.05.2016

1. Makadamový kameň fr. 0-32 16 tona 0,00 0,00

2. Doprava kameňa do Obce Drienica 2 ks 0,00 0,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 0,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

0,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 002/05/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020518148

2020518148

17085861 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

02.05.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 31.05.2016

1. Kancelársky tovar pre potreby OcÚ na mesiac Máj 2016 1 ks 0,00 0,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 0,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

0,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 003/05/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

3b, s.r.o.

Sabinovská 151
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

3b, s.r.o.

Sabinovská 151

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022123961

2022123961

36513148 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: 3b, s.r.o., Sabinovská 151, 080 01 Prešov, Slovenská
republika

02.05.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 31.05.2016

1.
Nápis "Kultúrny dom"písmena jednotlivo, vyhotovený zo styroduru vo farbe
omietky

1 ks 600,00 600,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 600,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

600,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 004/05/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Pavlína Marcinová - PAMAR

Červenica pri Sabinove 254
082 56 Pečovská Nová Ves
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Pavlína Marcinová - PAMAR

Červenica pri Sabinove 254

082 56 Pečovská Nová Ves

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

1023399388

37468472 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

02.05.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Posteľné prádlo do MŠ v Drienici 24 ks 10,00 240,00

2. plachata 30 ks 4,00 120,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 360,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

360,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 005/05/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

V.A.M.T. s.r.o.

Orgovánová 31
082 56 Pečovská Nová Ves
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

V.A.M.T. s.r.o.

Orgovánová 31

082 56 Pečovská Nová Ves

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020009178

2020009178

36476463 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: V.A.M.T. s.r.o., Orgovánová 31, 082 56 Pečovská
Nová Ves, Slovenská republika

02.05.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Výkopové práce na miestnej komunikácii, zemné práce /cesta okolo domu č. 228/ 21 ks 36,00 756,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 756,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

756,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 006/05/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

LIMPO s.r.o

Jesenná 1
080 05 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

LIMPO s.r.o

Jesenná 1

080 05 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2021919801

2021919801

36498980 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: LIMPO s.r.o, Jesenná 1, 080 05 Prešov, Slovenská
republika

02.05.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Dar pre partnerske mesto Perrečin (UA) k 617 výročiu prvej písomnej zmienky 1 ks 36,00 36,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 36,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

36,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 007/05/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Verejnoprosp. služby s.r.o.

Hollého 35
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Verejnoprosp. služby s.r.o.

Hollého 35

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020525067

2020525067

31719953 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Verejnoprosp. služby s.r.o., Hollého 35, 083 01
Sabinov, Slovenská republika

02.05.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 24.05.2016

1. Prenájom válca 1 ks 79,20 79,20

Dodacie a platobné podmienky: Suma 79,20

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

79,20

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 008/05/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

ZOHT-Združenie obci hornej Torysy

Krivianska 1
082 71 Lipany
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

ZOHT-Združenie obci hornej Torysy

Krivianska 1

082 71 Lipany

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2021789814

37938231 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: ZOHT-Združenie obci hornej Torysy, Krivianska 1,
082 71 Lipany, Slovenská republika

02.05.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Pracovná cesta na Snem ZMOS 18. - 20.5.2016 1 ks 121,00 121,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 121,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

121,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 009/05/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Progres GEO, s.r.o.

Masaryková 16
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Progres GEO, s.r.o.

Masaryková 16

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020519578

31688560 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Progres GEO, s.r.o., Masaryková 16, 080 01 Prešov,
Slovenská republika

02.05.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 30.06.2016

1.
Geodetické práce - GP p. Lukáč zámena + vytýčenie cesty a kontrolné meranie od
cintorína po odbočku "Seleziáni"

1 ks 960,00 960,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 960,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

960,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 001/06/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

Janka Borodáča  18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

Janka Borodáča  18

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2020711308

00149683 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.06.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 09.07.2016

1.
Vytúpenie FSK Sabinovčan počas akcie Deň obce Drienica, pred KD v Drienici
dňa 9.7.2016

1 hod 300,00 300,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 300,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)

Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

300,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 002/06/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020518148

2020518148

17085861 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.06.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Kancelársky tovar pre potreby OcÚ, obalky, potvrdenky 1 ks 15,00 15,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 15,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

15,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 003/06/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Magic Print s.r.o.

Rovniankova 15
851 02 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Magic Print s.r.o.

Rovniankova 15

851 02 Bratislava

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022208584

2022208584

36617661 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02
Bratislava, Slovenská republika

01.06.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 02.06.2016

1. Tonery do FB tlačiarne Lexmark 4 ks 78,00 312,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 312,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

312,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 004/06/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

MEVA-SK s.r.o.

Krátka  574
049 51 Brzotín časť Bak
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

MEVA-SK s.r.o.

Krátka  574

049 51 Brzotín časť Bak

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020500724

2020500724

31681051 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.06.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás na základe ponuky č. 1058/16

Termín dodania 01.07.2016

1. Plastovy kontajner 1100L - plasty /žlty/  typ: 0056B 1 ks 214,80 214,80

2. Plastový kontajner 1100L - Sklo /zelený/  typ:0055 B 1 ks 214,80 214,80

3. Kontajner žiarovo zinkovaný 1100L typ 1132 3 ks 254,40 763,20

4. Plastová nádoba 120L černa  typ: 0004-3 5 ks 21,00 105,00

5. Kovová nádoba 110L - 0,8mm  typ: 1008 10 ks 26,28 262,80

Dodacie a platobné podmienky: Suma 1 560,60

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

1 560,60

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus
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Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 005/06/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

PLYNOMA Matej Marek

Petrovanská 34/A
080 05 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

PLYNOMA Matej Marek

Petrovanská 34/A

080 05 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1020743163

1020743163

14369184 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: PLYNOMA Matej Marek, Petrovanská 34/A, 080 05
Prešov, Slovenská republika

01.06.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Prehliadku plynových zariadení v budove OcÚ a MŠ 1 ks 1,00 1,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 1,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

1,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 006/06/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Unistroj FG, spol. s.r.o.

Hollého 51
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Unistroj FG, spol. s.r.o.

Hollého 51

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022213952

2022213952

36653616 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Unistroj FG, spol. s.r.o., Hollého 51, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.06.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Jaklový profil 3mm stena 3 m 4,62 13,86

Dodacie a platobné podmienky: Suma 13,86

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

13,86

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 007/06/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

HOBLA, s.r.o.

Bernolákova 2
934 01 Levice
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

HOBLA, s.r.o.

Bernolákova 2

934 01 Levice

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2021945222

2021945222

36268569 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.06.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Didaktické pomôcky pre MŠ 300-89+480-25 1 ks 74,40 74,40

2. IGEO mačka, kravička 2 ks 15,60 31,20

3. Pribeh života chlapec, dievča 2 ks 18,60 37,20

4. Zrkadla lesne zvieratka, Prehistoricky svet 2 ks 6,48 12,96

5. skladačka časti tela chlapec, dievčatko 2 ks 20,28 40,56

Dodacie a platobné podmienky: Suma 196,32

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

196,32

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus
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Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 008/06/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Woodensky,s.r.o

Allendeho 2756/30
059 51 Poprad  - Matejovce
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Woodensky,s.r.o

Allendeho 2756/30

059 51 Poprad  - Matejovce

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2021879024

2021879024

36496839 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Woodensky,s.r.o, Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad
- Matejovce, Slovenská republika

01.06.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. USB kľúč 32GB 5 ks 12,60 63,00

2. USB Key 16GB 10 ks 6,36 63,60

Dodacie a platobné podmienky: Suma 126,60

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

126,60

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 009/06/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Fax & Copy Prešov s.r.o.

Slovenská 86
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Fax & Copy Prešov s.r.o.

Slovenská 86

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020519094

2020519094

31674615 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Fax & Copy Prešov s.r.o., Slovenská 86, 080 01
Prešov, Slovenská republika

01.06.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Toner CE505CX/CRG-719H/CF280X 1 ks 18,60 18,60

2. Cartr.  T7011 Bk XXL Epson 1 ks 49,50 49,50

Dodacie a platobné podmienky: Suma 68,10

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

68,10

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 010/06/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

RÚVZ

Hollého  5
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

RÚVZ

Hollého  5

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.06.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Minimálnue vyšetrenie vody pre účely kolaudácie vetvy vodovodu. 1 ks 0,00 0,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 0,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)

Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

0,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 011/06/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Peter Hideghéty PEHI

Tureň 58
903 01 Senec
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Peter Hideghéty PEHI

Tureň 58

903 01 Senec

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1084258054

1084258054

46285911 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.06.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 30.06.2016

1. Hlavica krovinorez honda + poštovne 1 ks 12,00 12,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 12,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

12,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 012/06/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Beton Garone s.r.o.

Ľutinská 686/55
082 56 Ľutina
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Beton Garone s.r.o.

Ľutinská 686/55

082 56 Ľutina

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2021767473

2021767473

36489603 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Beton Garone s.r.o., Ľutinská 686/55, 082 56 Ľutina,
Slovenská republika

01.06.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 21.07.2016

1. Beton C12/15 pre opravu miesneho mosta pri súp. č. 121 0,3 m3 56,99 17,10

Dodacie a platobné podmienky: Suma 17,10

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

17,10

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 013/06/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

MAXPEL s.r.o.

9. mája 26
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

MAXPEL s.r.o.

9. mája 26

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2023789614

2023789614

47200529 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: MAXPEL s.r.o., 9. mája 26, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.06.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 29.07.2016

1. zvonček bezdrôtovy dve stanice 2 ks 14,50 29,00

2. Vypinač 380V reverz 1 ks 27,90 27,90

3. kabel CYKY 2 m 3,06 6,12

4. vorka WAGO 2 pol 10 ks 0,32 3,20

5. Svorka WAGO 5 pol 10 ks 0,66 6,60

6. Senzor pohybu mikrovlna 2 ks 16,50 33,00

7. Zastrčka kombi 380V/230V 1 ks 16,90 16,90

Dodacie a platobné podmienky: Suma 122,72

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

122,72

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



OBJEDNÁVKA číslo: 013/06/16
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Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 014/06/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Julius Karásek

Matice slovenskej 9
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Julius Karásek

Matice slovenskej 9

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1020756044

1020756044

10736662 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Julius Karásek, Matice slovenskej 9, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.06.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 01.07.2016

1. Fixinela 6 ks 1,70 10,20

2. Pasky sťahovacie 1 bal 8,40 8,40

3. Spony 1 ks 14,20 14,20

4. Pohar plastovy 0,5L 1 bl 2,90 2,90

5. Pohar PVC 0,03L 1 ks 4,50 4,50

6. Pohár PVC 0,004L 4 bl 2,90 11,60

7. Páska protišmyková 2 ks 9,30 18,60

8. Skrutka 4 ks 0,03 0,12

9. Skrutka 4 ks 0,07 0,28

10. Sprej 1 ks 4,40 4,40

Dodacie a platobné podmienky: Suma 75,20

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

75,20

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



OBJEDNÁVKA číslo: 014/06/16
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Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 001/07/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

MIREX armatúry, s.r.o.

Priemyselná štvrť 4
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

MIREX armatúry, s.r.o.

Priemyselná štvrť 4

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022154321

2022154321

36515086 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.07.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 04.07.2016

1. inštalačný materiál na pripojenie OcÚ v Drtienici na verejný vodovod. 1 ks 170,00 170,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 170,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

170,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 002/07/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Mária Kapallová - KAPAP

Záhradná 2555/5
080 06 Nižná Šebastová
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Mária Kapallová - KAPAP

Záhradná 2555/5

080 06 Nižná Šebastová

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1020745352

1020745352

33952264 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Mária Kapallová - KAPAP, Záhradná 2555/5, 080 06
Ľubotice, Slovenská republika

01.07.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 07.07.2016

1. Euroobaly 2 bl 2,50 5,00

2. lyžica PVC 100 ks 0,01 1,08

3. Xero papier A4 15 bl 2,88 43,20

4. Papier A4 farebny 1 bl 8,60 8,60

5. Pohar PVC 0,3L 2 bl 2,15 4,30

6. pohár PVC 0,5L 20 bl 1,57 31,40

7. pohar kryštal 0,04L 26 bl 1,30 33,80

8. Poriadač MRAMOR A4 úzky 2 ks 1,01 2,02

9. Poriadač MRAMOR 10cm 10 ks 0,96 9,60

10. tanier miska PVC 200 ks 0,03 5,82

11. obrúsky 500ks 1 ks 2,36 2,36

Dodacie a platobné podmienky: Suma 147,18

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

147,18

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



OBJEDNÁVKA číslo: 002/07/16
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Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 003/07/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

EUROGASTROP, s. r. o.

Strojnícka 11360/7
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EUROGASTROP, s. r. o.

Strojnícka 11360/7

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022594453

2022594453

44137761 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.07.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 07.07.2016

1. vrecia na odpad 120L 3 ks 3,42 10,26

2. doska na krájanie 1 ks 10,62 10,62

3. Naberačka 10cm 1 ks 9,91 9,91

4. Nôž mäsiarsky 1 ks 7,86 7,86

5. Nôž vykosťovaci 1 ks 7,30 7,30

Dodacie a platobné podmienky: Suma 45,95

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

45,95

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



OBJEDNÁVKA číslo: 003/07/16
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Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 004/07/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

3b, s.r.o.

Sabinovská 151
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

3b, s.r.o.

Sabinovská 151

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022123961

2022123961

36513148 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: 3b, s.r.o., Sabinovská 151, 080 01 Prešov, Slovenská
republika

01.07.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 07.07.2016

1. Tričko s potlačou "Dň Obce Drienica"  (velkosto M, XL, XXL) 50 ks 5,88 294,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 294,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

294,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 005/07/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

MXM spol. s r. o.

Drienica 29
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

MXM spol. s r. o.

Drienica 29

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2020004580

36444081 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: MXM spol. s r. o., Drienica 29, 083 01 Drienica,
Slovenská republika

01.07.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 08.07.2016

1.
Ubytovanie delegácie z mesta Perečin-pre akciu Deň Obce Drienica v dňoch 8.7 -
10.7. 2016

3 ks 40,00 120,00

2. Stravovanie delegácie z mesta perečin, občerstvenie, slávnostná uvítacia večera 1 ks 280,00 280,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 400,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

400,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 006/07/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

MANUTAN Slovakia s.r.o.

Galvániho 7/B
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

MANUTAN Slovakia s.r.o.

Galvániho 7/B

821 04 Bratislava

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2021821879

2021821879

35885815 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.07.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 31.07.2016

1. Skriňa na spisy, sivá 1800x925x422 pre MŠ 1 ks 179,88 179,88

Dodacie a platobné podmienky: Suma 179,88

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

179,88

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 007/07/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

ŠEVT a.s.

Cementárenská  16
974 72 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

ŠEVT a.s.

Cementárenská  16

974 72 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2020295860

31331131 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: ŠEVT a.s., Prostejovská 113/A, Prešov, Slovenská
republika

01.07.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Triedna kniha pre MŠ 2 ks 1,49 2,98

2. Poštovne a balne 1 ks 3,60 3,60

Dodacie a platobné podmienky: Suma 6,58

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

6,58

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 008/07/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovn

507
082 63 Jarovnice
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach

507

082 63 Jarovnice

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020524671

2020524671

00200522 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.07.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Vývoz veľkokapacitného kontajnera na skládku v Ražňanoch 1 ks 70,79 70,79

Dodacie a platobné podmienky: Suma 70,79

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

70,79

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 009/07/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

NOMILAND s.r.o.

Magnezitárska 11
040 13 Košice
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

NOMILAND s.r.o.

Magnezitárska 11

040 13 Košice

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2020051055

36174319 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice,
Slovenská republika

01.07.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 30.08.2016

1. Predeľovacia stena WC do MŠ 6 ks 46,00 276,00

2. Poštovne a balne 1 ks 14,00 14,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 290,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

290,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 010/07/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020518148

2020518148

17085861 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.07.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Obrus v rolke 2 ks 3,48 6,96

2. Lyžica PVC 2 ks 1,57 3,14

3. Miska guľáš 2 ks 4,09 8,18

4. Pohar plast 2dl  100ks 1 ks 2,43 2,43

5. Pastelky creativ kids 3 ks 1,45 4,35

6. Vydajka - prevodka 1 ks 1,38 1,38

Dodacie a platobné podmienky: Suma 26,44

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

26,44

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus
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Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 011/07/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovn

Jarovnice 507
082 63 Jarovnice
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach

Jarovnice 507

082 63 Jarovnice

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020524671

2020524671

00200522 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

29.07.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 31.08.2016

1. Vývoz VKK v mesiaci august do Ržnan na skládku 2 ks 70,80 141,60

Dodacie a platobné podmienky: Suma 141,60

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

141,60

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 012/07/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

DEGRO s.r.o.

Okrajová 39
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

DEGRO s.r.o.

Okrajová 39

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2023650992

2023650992

46924337 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Ján DEGRO, Námestie slobody 75, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

29.07.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 31.10.2016

1.
ND, prevádzkové kapaliny a ostatné pre motorové vzidlá OcÚ Drienica - Fabia a
Zetor do výšky 500€

1 ks 500,00 500,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 500,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

500,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 001/08/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

FORZA SLOVAKIA, s.r.o.

Hurbanova 725/61
908 48 Kopčany
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

FORZA SLOVAKIA, s.r.o.

Hurbanova 725/61

908 48 Kopčany

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2020186553

36246450 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.08.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1.  Stolový kalendár obce 220ks 1 bl 710,00 710,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 710,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)

Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

710,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 002/08/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020518148

2020518148

17085861 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.08.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Kancelársky tovar pre potreby OcÚ 1 ks 0,00 0,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 0,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

0,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 003/08/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Vidime Vás

Drienica 31
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Vidime Vás

Drienica 31

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022775491

2022775491

44637039 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Vidime Vás, Drienica 31, 083 01 Sabinov, Slovenská
republika

01.08.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Výmena GSM komunikátora ALARMU OcÚ 1 ks 192,00 192,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 192,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

192,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 004/08/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

FER-KOV Ferenc Jozef

Murgašova 5
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

FER-KOV Ferenc Jozef

Murgašova 5

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: 1020761159

1020761159

37467964 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: FER-KOV Ferenc Jozef, Murgašova 5, 083 01
Sabinov, Slovenská republika

05.08.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 30.09.2016

1. Rekonštrukcia premostenia potzoka k miestnemu chodníku pri obchode CBA 1 ks 5 952,44 5 952,44

Dodacie a platobné podmienky: Suma 5 952,44

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

5 952,44

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 005/08/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Besna spol. s r. o.

Drienica 63
083 01 Drienica
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Besna spol. s r. o.

Drienica 63

083 01 Drienica

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020004690

2020004690

36453331 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Besna spol. s r. o., Drienica 63, 083 01 Drienica,
Slovenská republika

08.08.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 30.09.2016

1. Realizáciu oplotenia multifunkčného ihriska 160 m 12,50 2 000,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 2 000,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

2 000,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 006/08/16

DodávateľskySpôsob dopravy:

Príkaz na úhraduSpôsob úhrady:

V.A.M.T. s.r.o.

Orgovánová 31
082 56 Pečovská Nová Ves
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

V.A.M.T. s.r.o.

Orgovánová 31

082 56 Pečovská Nová Ves

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020009178

2020009178

36476463 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: V.A.M.T. s.r.o., Orgovánová 31, 082 56 Pečovská
Nová Ves, Slovenská republika

22.08.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Na základe vyhláseného III. stupňa povodňovej aktivity pre zabezpečenie záchranných prác v Obci Drienica objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Traktor Báger 1 ks 0,00 0,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 0,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

0,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 007/08/16

DodávateľskySpôsob dopravy:

Príkaz na úhraduSpôsob úhrady:

Remopel s.r.o

Hollého 30/352
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Remopel s.r.o

Hollého 30/352

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020005218

2020005218

36474614 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Remopel s.r.o, Hollého 30/352, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

22.08.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Na základe vyhláseného III. stupňa povodňovej aktivity pre zabezpečenie záchranných prác v Obci Drienica objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Nakladacie vozidlo UNC a nákladné vyklapacie auto 1 ks 0,00 0,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 0,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

0,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 008/08/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

PANRA - KARPATIA, s.r.o.

Námestie slobody 52
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

PANRA - KARPATIA, s.r.o.

Námestie slobody 52

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020013336

2020013336

36470554 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

23.08.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Oprava krovinorezu MS 450 - nejde do otáčok 1 ks 60,00 60,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 60,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

60,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 009/08/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI

195
086 45 Stuľany
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI

195

086 45 Stuľany

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1072298073

1072298073

41231082 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

23.08.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Doska na krájanie - rôzne farby 6 ks 9,20 55,20

2. Stojan na dosky 1 ks 10,39 10,39

3. tácka pogumovaná 2 ks 17,15 34,30

Dodacie a platobné podmienky: Suma 99,89

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

99,89

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 010/08/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Slovenská pošta, a. s.

Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Slovenská pošta, a. s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2021879959

2021879959

36631124 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99
Banská Bystrica, Slovenská republika

23.08.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Splnomocnenie - preukaz na preberanie pošty 1 ks 2,50 2,50

Dodacie a platobné podmienky: Suma 2,50

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

2,50

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 011/08/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Beton Garone s.r.o.

Ľutinská 686/55
082 56 Ľutina
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Beton Garone s.r.o.

Ľutinská 686/55

082 56 Ľutina

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2021767473

2021767473

36489603 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Beton Garone s.r.o., Ľutinská 686/55, 082 56 Ľutina,
Slovenská republika

23.08.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. BETON C12/15 pre parkovisko pri KD 1 ks 34,20 34,20

Dodacie a platobné podmienky: Suma 34,20

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

34,20

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 012/08/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Magic Print s.r.o.

Rovniankova 15
851 02 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Magic Print s.r.o.

Rovniankova 15

851 02 Bratislava

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022208584

2022208584

36617661 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02
Bratislava, Slovenská republika

23.08.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Toner pre MŠ tlačiareň Brother TN2120 1 ks 25,08 25,08

Dodacie a platobné podmienky: Suma 25,08

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

25,08

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 013/08/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Slavconet s.r.o.

Komenského 8
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Slavconet s.r.o.

Komenského 8

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022805796

2022805796

44662939 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Slavconet s.r.o., Komenského 8, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

23.08.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Wifi anténu pre MŠ - 5GHz - Power Beam M5  vrátane výmeny za poškodenú 1 ks 90,00 90,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 90,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

90,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 014/08/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

GOLITEX s.r.o.

Puškinova 616/20
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

GOLITEX s.r.o.

Puškinova 616/20

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2120127174

2120127174

48290904 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

23.08.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 30.09.2016

1. pracovná obuv 3 ks 26,90 80,70

2. pracovné montérky - súprava 3 ks 29,90 89,70

3. pracovná čiapka 3 ks 2,20 6,60

4. pracovná obuv dámska - MŠ 4 ks 25,50 102,00

5. pracovna mikina damska - MŠ 2 ks 19,90 39,80

6. Pracovne nohavice dámske - MŠ 2 ks 12,50 25,00

7. Pracovná čiapka dámska- ŠJ 1 ks 2,80 2,80

8. zástera - ŠJ 2 ks 8,70 17,40

9. Kucharska prac. košeľa 1 ks 9,50 9,50

10. Pracovne rukavice 1 ks 1,90 1,90

Dodacie a platobné podmienky: Suma 375,40

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

375,40

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



OBJEDNÁVKA číslo: 014/08/16
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Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 001/09/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020518148

2020518148

17085861 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

02.09.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Kancelársky tovar pre potreby OcÚ 1 ks 0,00 0,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 0,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

0,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 002/09/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Julius Karásek

Matice slovenskej 9
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Julius Karásek

Matice slovenskej 9

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1020756044

1020756044

10736662 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Julius Karásek, Matice slovenskej 9, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

02.09.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Okenná sieťka na okna pre MŠ 11 ks 2,50 27,50

2.
Čistiace a ochranné prostriedky pre MŠ a kuchyňu a jedáleň pri MŠ (handry,
vedra, čistiace prostriedky na podlahy, wc, okna, ...)

1 ks 300,00 300,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 327,50

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

327,50

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 003/09/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Agentúra regionálneho rozvoja PSK

Prostejovská  117/A
08001 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Agentúra regionálneho rozvoja PSK

Prostejovská  117/A

08001 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

02.09.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Vykonanie verejného obstarávania na zhotoviteľa PD zberného dvora v Drienici 1 ks 250,00 250,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 250,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

250,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 004/09/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Ján Molnár - KOMINÁRSTVO

Kamenica 646
082 71 Kamenica
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Ján Molnár - KOMINÁRSTVO

Kamenica 646

082 71 Kamenica

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1020761786

1020761786

34508503 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Ján Molnár, Kamenica 411, 082 71 Kamenica,
Slovenská republika

02.09.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Kontrola a čistenie komínov OcÚ a MŠ 3 ks 8,67 26,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 26,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

26,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 005/09/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

LIMPO s.r.o

Jesenná 1
080 05 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

LIMPO s.r.o

Jesenná 1

080 05 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2021919801

2021919801

36498980 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: LIMPO s.r.o, Jesenná 1, 080 05 Prešov, Slovenská
republika

02.09.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 15.09.2016

1. Pamätná plaketa pri príležitosti "Dožinky Gminy Wisniew" v Radomysli (PL). 1 ks 8,18 8,18

Dodacie a platobné podmienky: Suma 8,18

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

8,18

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 006/09/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

V.A.M.T. s.r.o.

Orgovánová 31
082 56 Pečovská Nová Ves
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

V.A.M.T. s.r.o.

Orgovánová 31

082 56 Pečovská Nová Ves

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020009178

2020009178

36476463 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: V.A.M.T. s.r.o., Orgovánová 31, 082 56 Pečovská
Nová Ves, Slovenská republika

02.09.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 16.09.2016

1.
Osobnú prepravu na trase Dubovica - Drienica - Wisniew a sp. pre zástupcov
samospráv obcí Drienica a Dubovica v dňoch 16.9. - 19. 9. 2016 .

1 ks 99,60 99,60

Dodacie a platobné podmienky: Suma 99,60

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

99,60

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 007/09/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

NOMILAND s.r.o.

Magnezitárska 11
040 13 Košice
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

NOMILAND s.r.o.

Magnezitárska 11

040 13 Košice

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2020051055

36174319 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice,
Slovenská republika

02.09.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Objednávka pre MŠ - Nálepky "Čarovný svet" 4 ks 3,50 14,00

2. Sada medailí 2 ks 10,90 21,80

3. Poštovné a balné 1 ks 5,00 5,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 40,80

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

40,80

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 008/09/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

NOMILAND s.r.o.

Magnezitárska 11
040 13 Košice
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

NOMILAND s.r.o.

Magnezitárska 11

040 13 Košice

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2020051055

36174319 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice,
Slovenská republika

02.09.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Objednávka zošitov a školských pomôcok pre MŠ - internetová objednávka 1 ks 86,36 86,36

Dodacie a platobné podmienky: Suma 86,36

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

86,36

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 009/09/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

LPSI Prešov

Budovateľská 63/A
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

LPSI Prešov

Budovateľská 63/A

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2022924123

42090261 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: LPSI Prešov, Budovateľská 63/A, 080 01 Prešov,
Slovenská republika

02.09.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 24.09.2016

1. preopagácia, mediálny servis podujatia Šarišská heligónka 2016 1 ks 250,00 250,00

2. technické zabezpečenie realizácie podujatia 1 ks 350,00 350,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 600,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

600,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 010/09/16

Osobný odberSpôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Beton Garone s.r.o.

Ľutinská 686/55
082 56 Ľutina
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Beton Garone s.r.o.

Ľutinská 686/55

082 56 Ľutina

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2021767473

2021767473

36489603 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Beton Garone s.r.o., Ľutinská 686/55, 082 56 Ľutina,
Slovenská republika

02.09.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás výrobu betónovej zmesi. Dopravu budeme zabezpečovať obecným traktorom SB605AA v termíne od 2.9.2016 -
30.11.2016.

Termín dodania 30.11.2016

1. Beton C12/15_XO 4 m3 57,00 228,00

2. beton C16/20-XO 2 ks 77,60 155,20

Dodacie a platobné podmienky:

Fakturácia bude prebiehať vždy na konci príslušného mesiaca.

Suma 383,20

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

383,20

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 011/09/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Progres GEO, s.r.o.

Masaryková 16
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Progres GEO, s.r.o.

Masaryková 16

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020519578

31688560 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Progres GEO, s.r.o., Masaryková 16, 080 01 Prešov,
Slovenská republika

02.09.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 24.10.2016

1. Geodetické práce pre projektanta "Zberný dvor" polohopis výškopis v rozsahu 3ha 3 ha 332,00 996,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 996,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

996,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 001/10/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020518148

2020518148

17085861 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

03.10.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. oktober 1 ks 1,00 1,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 1,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

1,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 002/10/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Občianske združenie Dračia stopa

Němcovej 8
040 01 Košice - Sever
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Občianske združenie Dračia stopa

Němcovej 8

040 01 Košice - Sever

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2023723163

42248558 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

03.10.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 10.12.2016

1.
Technické a organizačné zabezpečenie akcie "Mikuláš 2016 na Drienici" dňa
10.12.2016 zo začiatkom o 15 hodine v KD Drienica.

1 ks 135,00 135,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 135,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

135,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 003/10/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

NAZAL s.r.o.

Lažany 47
082 32 Lažany
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

NAZAL s.r.o.

Lažany 47

082 32 Lažany

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2023484287

2023484287

46612033 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

03.10.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 22.10.2016

1. Pneumatiky CULTOR 11,2 / 24 2 ks 142,80 285,60

Dodacie a platobné podmienky: Suma 285,60

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

285,60

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 004/10/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Agromelio s.r.o.

Železničná 24
082 21 Veľký Šariš
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Agromelio s.r.o.

Železničná 24

082 21 Veľký Šariš

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2021934156

36502031 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Agromelio s.r.o., Železničná 24, 082 21 Veľký Šariš,
Slovenská republika

03.10.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 21.10.2016

1. Posypový lomový kameň fr. 4-8. s dopravou do Drienice 18 tona 11,88 213,84

2. Doprava 1 ks 47,88 47,88

Dodacie a platobné podmienky: Suma 261,72

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

261,72

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 005/10/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

SALT LS s.r.o.

Námestie slobody 40
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

SALT LS s.r.o.

Námestie slobody 40

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2120198960

2120198960

50177141 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

03.10.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 21.10.2016

1. Kuchynský robot ETA  Gratus fresh pre kuchyňu MŠ 1 ks 599,00 599,00

2. Mlynček na mak k robotu ETA fresh 1 ks 52,00 52,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 651,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

651,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 006/10/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

2U spol. s.r.o.

Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

2U spol. s.r.o.

Trnavská cesta 84

821 02 Bratislava

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

17315786 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

03.10.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 28.10.2016

1. Vlaka SR a EU rozmer 150x100 1 ks 38,40 38,40

Dodacie a platobné podmienky: Suma 38,40

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

38,40

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 007/10/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

LIMPO s.r.o

Jesenná 1
080 05 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

LIMPO s.r.o

Jesenná 1

080 05 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2021919801

2021919801

36498980 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: LIMPO s.r.o, Jesenná 1, 080 05 Prešov, Slovenská
republika

03.10.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Uterák 100x50cm s fotkou pre jubilantov obce "Úctak starším" 24 ks 6,59 158,16

Dodacie a platobné podmienky: Suma 158,16

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

158,16

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 008/10/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

LIMPO s.r.o

Jesenná 1
080 05 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

LIMPO s.r.o

Jesenná 1

080 05 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2021919801

2021919801

36498980 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: LIMPO s.r.o, Jesenná 1, 080 05 Prešov, Slovenská
republika

03.10.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Reklamné tašky igelitové 500 ks 0,40 198,00

2. Reklamné odznaky 92 ks 1,10 101,20

Dodacie a platobné podmienky: Suma 299,20

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

299,20

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 009/10/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Ján Cehelský, Interiér J+M

178
082 61 Uzovský Šalgov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Ján Cehelský, Interiér J+M

178

082 61 Uzovský Šalgov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1033904575

1033904575

34816151 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Ján Cehelský, Interiér J+M, 178, 082 61 Uzovský
Šalgov, Slovenská republika

03.10.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 31.10.2016

1. skrinka s nádstavcom kúpelňa MŠ 1 ks 252,00 252,00

2. skriňa s nádstavbou kuchyňa MŠ 1 ks 234,00 234,00

3. regal kuchyňa 1 ks 132,00 132,00

4. polica na obedare kuchyňa MŠ 1 ks 21,60 21,60

5. polica na pohare a uteraky MŠ 1 ks 36,00 36,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 675,60

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

675,60

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus
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Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 010/10/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Beton Garone s.r.o.

Ľutinská 686/55
082 56 Ľutina
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Beton Garone s.r.o.

Ľutinská 686/55

082 56 Ľutina

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2021767473

2021767473

36489603 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Beton Garone s.r.o., Ľutinská 686/55, 082 56 Ľutina,
Slovenská republika

03.10.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 31.12.2016

1. Beton C16/20-XO - CI - chodník Drienica 20 m3 58,20 1 164,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 1 164,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

1 164,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 011/10/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

S.F.Bouw, s. r. o.

Námestie slobody 43
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

S.F.Bouw, s. r. o.

Námestie slobody 43

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022516386

2022516386

43929125 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

03.10.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 31.10.2016

1. Lomový kameň fr. 0-32 16 tona 9,36 149,76

2. Doprava v mesiaci október podľa potreby na zavolanie 28 km 1,80 50,40

Dodacie a platobné podmienky: Suma 200,16

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

200,16

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 012/10/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Dušan Kravec - KRAGAS

Drozdia 13658/2
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Dušan Kravec - KRAGAS

Drozdia 13658/2

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1020757518

1020757518

33952761 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

03.10.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 14.10.2016

1. Odstranenie havarijneho stavu na vedení kúrenia kotolne OcÚ 1 ks 1 040,00 1 040,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 1 040,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

1 040,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 013/10/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Martin Bujňák - KAMEL

Krásna Lúka 162
082 73 Krásna Lúka
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Martin Bujňák - KAMEL

Krásna Lúka 162

082 73 Krásna Lúka

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

1023790636

40291952 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

03.10.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 30.11.2016

1. Oprava obecného rozhlasu 1 ks 200,00 200,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 200,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

200,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 014/10/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

MAXPEL s.r.o.

9. mája 26
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

MAXPEL s.r.o.

9. mája 26

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2023789614

2023789614

47200529 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: MAXPEL s.r.o., 9. mája 26, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

03.10.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 21.12.2016

1. reflektor s fotobunkou LED 1 ks 25,57 25,57

2. svorka WGO 2 20 ks 0,33 6,52

3. objimka 1 ks 1,30 1,30

4. kabel cysy 2x1 20 m 0,43 8,60

Dodacie a platobné podmienky: Suma 41,99

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

41,99

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 001/11/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

LASER - SK, spol. s r.o.

Stöcklova 14
085 01 Bardejov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

LASER - SK, spol. s r.o.

Stöcklova 14

085 01 Bardejov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2021924597

2021924597

36501301 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.11.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 10.11.2016

1. Kuriersku prepravu protipovodňovej bariéry na reklamáciu do mesta Brelav CZ. 1 ks 29,00 29,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 29,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

29,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 002/11/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020518148

2020518148

17085861 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.11.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Kancelársky tovar pre potreby OcÚ na mesiac November 1 ks 40,00 40,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 40,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

40,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 003/11/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Unistroj FG, spol. s.r.o.

Hollého 51
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Unistroj FG, spol. s.r.o.

Hollého 51

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022213952

2022213952

36653616 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Unistroj FG, spol. s.r.o., Hollého 51, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.11.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 14.11.2016

1. L profil 60x60x6000 9 ks 27,36 246,24

Dodacie a platobné podmienky: Suma 246,24

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

246,24

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 004/11/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

EXO Technologies, spol. s r. o.

Garbiarska 3
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EXO Technologies, spol. s r. o.

Garbiarska 3

064 01 Stará Ľubovňa

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020004503

2020004503

36485161 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: EXO Technologies, spol. s r. o., Garbiarska 3, 064 01
Stará Ľubovňa, Slovenská republika

01.11.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Neobmedzený hosting  k doméne drienica.sk 1 rok 71,04 71,04

Dodacie a platobné podmienky: Suma 71,04

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

71,04

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 005/11/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Kvatrospol Prešov, s.r.o

Strojnícka 12
080 06 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Kvatrospol Prešov, s.r.o

Strojnícka 12

080 06 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

31732500 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Kvatrospol Prešov, s.r.o, Strojnícka 12, 080 06
Prešov, Slovenská republika

01.11.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. posypová soľ 500 kg 0,12 60,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 60,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

60,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 006/11/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM

17. novembra 73
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM

17. novembra 73

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

1038406633

40291642 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM, 17. novembra 73, 083
01 Sabinov, Slovenská republika

01.11.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1.
Vykonanie verejného obstarávania vrátane prieskumu trhu pre zákazku:
Aktualizácia ÚP obce Drienica - Zmeny a doplnky č.2

1 ks 500,00 500,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 500,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

500,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 007/11/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

NOMILAND s.r.o.

Magnezitárska 11
040 13 Košice
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

NOMILAND s.r.o.

Magnezitárska 11

040 13 Košice

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2020051055

36174319 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice,
Slovenská republika

01.11.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 02.12.2016

1. Hračky pre MŠ z nazbieraných bodov 1 ks 0,01 0,01

Dodacie a platobné podmienky: Suma 0,01

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

0,01

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 008/11/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

PLYNOMA Matej Marek

Petrovanská 34/A
080 05 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

PLYNOMA Matej Marek

Petrovanská 34/A

080 05 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1020743163

1020743163

14369184 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: PLYNOMA Matej Marek, Petrovanská 34/A, 080 05
Prešov, Slovenská republika

02.11.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 30.11.2016

1. Servisné prehliadky PZ pre OcÚ a MŠ 1 ks 73,20 73,20

Dodacie a platobné podmienky: Suma 73,20

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

73,20

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 009/11/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Ján DEGRO

Námestie slobody 75
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Ján DEGRO

Námestie slobody 75

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1020750544

1020750544

14359413 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Ján DEGRO, Námestie slobody 75, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

02.11.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. čep riadenia, manžeta poloosi 2 ks 36,10 72,20

2. cievka štartra 1 ks 55,00 55,00

3. voľnobežka štartra 1 ks 46,50 46,50

4. ložisko štartra 1 ks 4,80 4,80

5. M6AD 20L 1 ks 49,50 49,50

6. ostrekovač zimný -40  5L 3 ks 6,30 18,90

7. nemrznuca zmes G12   4L 2 ks 11,30 22,60

8. olej 5W 40 1L 5 ks 12,00 60,00

9. olej PP90  20L 1 ks 49,50 49,50

10. ostrekovač zimný -20 3 ks 4,50 13,50

11. hasiaci prístroj 1 ks 29,90 29,90

12. ložisko pred. náboja Fab. 1 ks 68,00 68,00

13. Majak vystražny 1 ks 27,90 27,90

14. vymena čepu ramena 1 ks 25,00 25,00

15. výmena manž poloosi 1 ks 20,00 20,00

16. oprava štartra motora 1 ks 40,00 40,00

17. výmena ložiska kolesa 1 ks 25,00 25,00

18. nastavenie geometrie nápravy 1 ks 30,00 30,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 658,30

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

658,30

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



OBJEDNÁVKA číslo: 009/11/16

Strana: 2/2

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 010/11/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Progres GEO, s.r.o.

Masaryková 16
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Progres GEO, s.r.o.

Masaryková 16

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020519578

31688560 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Progres GEO, s.r.o., Masaryková 16, 080 01 Prešov,
Slovenská republika

02.11.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 31.12.2016

1.
Vytvorenie 3 ks Geometrických plánov k Zbernému dvoru vrátane  prístupovej
komunikácie k zbernému dvoru

15 MJ 72,27 1 084,05

Dodacie a platobné podmienky: Suma 1 084,05

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

1 084,05

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 001/12/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020518148

2020518148

17085861 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.12.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 31.12.2016

1. Kancelársky tovar pre potreby OcÚ na mesiac December 1 ks 20,00 20,00

2. Výroba 5 ks pečiatok pre OcÚ 1 ks 77,00 77,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 97,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

97,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 002/12/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Mária Kapallová - KAPAP

Záhradná 2555/5
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Mária Kapallová - KAPAP

Záhradná 2555/5

080 06 Ľubotice

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1020745352

1020745352

33952264 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Mária Kapallová - KAPAP, Záhradná 2555/5, 080 06
Ľubotice, Slovenská republika

01.12.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 08.12.2016

1. Papier A4 xero 20 ks 2,88 57,60

2. Poradač A4 farebny 5 ks 1,54 7,70

3. Toaletný papier 36 ks 0,52 18,58

Dodacie a platobné podmienky: Suma 83,88

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

83,88

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 003/12/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EPoS SB, s.r.o.

Puškinova 18

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020518148

2020518148

17085861 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

01.12.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 09.12.2016

1. Oprava PC v MŠ - preklopenie údajov a softvéru 1 ks 89,00 89,00

2. Graf. karta 1 ks 45,00 45,00

3. DDR3 4GB 1 ks 29,00 29,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 163,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

163,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 004/12/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Woodensky,s.r.o

Allendeho 2756/30
059 51 Poprad  - Matejovce
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Woodensky,s.r.o

Allendeho 2756/30

059 51 Poprad  - Matejovce

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2021879024

36496839 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Woodensky,s.r.o, Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad
- Matejovce, Slovenská republika

01.12.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 14.12.2016

1. Vianočnú výzdobu: zaves svetelny 20m 3 ks 41,31 123,92

2. LED  medveď 1 ks 64,56 64,56

3. Led sane so sobmi 1 ks 41,12 41,12

4. Postava snehuliak 1 ks 28,06 28,06

5. reťaz 200 led profi 30m 2 ks 51,60 103,20

6. pripajaci kabel k reťazi profi 1 ks 2,54 2,54

7. girlanda OSRAM pink 1 ks 18,60 18,60

8. girlanda Osram yellow 1 ks 18,60 18,60

9. reťaz guličky led 2 ks 16,66 33,31

10. dekoracia cencuľ 4 ks 24,00 96,00

11. predlžovací kábel s vypínačom 1 ks 2,16 2,16

12. girlanda osram LK40 farebna 2 ks 15,60 31,20

13. predlžovací kábel 10m 2 ks 6,72 13,44

14. rozdvojka 7 ks 0,78 5,46

Dodacie a platobné podmienky: Suma 582,17

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

582,17

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



OBJEDNÁVKA číslo: 004/12/16
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ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 005/12/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

S.F.Bouw, s. r. o.

Námestie slobody 43
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

S.F.Bouw, s. r. o.

Námestie slobody 43

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022516386

2022516386

43929125 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

01.12.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 15.12.2016

1. Makadamový kameň s dovozom fr. 4 - 8 14,18 tona 18,00 255,24

2. doprava 28 ks 1,80 50,40

Dodacie a platobné podmienky: Suma 305,64

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

305,64

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 006/12/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Dominik Goliaš-GOLITEX

Námestie slobody 42
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Dominik Goliaš-GOLITEX

Námestie slobody 42

083 01 Sabinov

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK1084769037

1084769037

46653236 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Dominik Goliaš-GOLITEX, Námestie slobody 42, 083
01 Sabinov, Slovenská republika

15.12.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. obuv 3 ks 100,00 300,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 300,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

300,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 007/12/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

HAKOM, s.r.o.

Československej armády 18
036 01 Martin
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

HAKOM, s.r.o.

Československej armády 18

036 01 Martin

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020434856

2020434856

36000124 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa:

15.12.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Značky  a príslušenstvo viď cenová ponuka 1 ks 2 275,82 2 275,82

Dodacie a platobné podmienky: Suma 2 275,82

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

2 275,82

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 008/12/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

MXM spol. s r. o.

Drienica 29
083 01 Drienica
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

MXM spol. s r. o.

Drienica 29

083 01 Drienica

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2020004580

36444081 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: MXM spol. s r. o., Drienica 29, 083 01 Drienica,
Slovenská republika

15.12.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 15.12.2016

1.
Prenájom školiacej miestnosti s didaktickou technikou pre školenie zamestnancou
OcÚ

1 ks 130,00 130,00

2. Občerstvenie pre účastníkov školenia BOZP 12 ks 3,50 42,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 172,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

172,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 009/12/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Magic Print s.r.o.

Rovniankova 15
851 02 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Magic Print s.r.o.

Rovniankova 15

851 02 Bratislava

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022208584

2022208584

36617661 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02
Bratislava, Slovenská republika

15.12.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. tonery 1 ks 1,00 1,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 1,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

1,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 010/12/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

EXO Technologies, spol. s r. o.

Garbiarska 3
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

EXO Technologies, spol. s r. o.

Garbiarska 3

064 01 Stará Ľubovňa

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2020004503

2020004503

36485161 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: EXO Technologies, spol. s r. o., Garbiarska 3, 064 01
Stará Ľubovňa, Slovenská republika

15.12.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Domena rok 2017 1 ks 14,64 14,64

Dodacie a platobné podmienky: Suma 14,64

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

14,64

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 011/12/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

Magic Print s.r.o.

Rovniankova 15
851 02 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

Magic Print s.r.o.

Rovniankova 15

851 02 Bratislava

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH: SK2022208584

2022208584

36617661 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02
Bratislava, Slovenská republika

15.12.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania

1. Tonery lexmark X544  - SVK komp. 4000str.  far. 3 ks 58,68 176,04

2. Toner lexmark X544 - ČB 6000 str. 1 ks 61,20 61,20

3. Toner CF280X - 6900str. 1 ks 19,80 19,80

4. Toner EPSON WP4525 3400str. - far. 4 ks 21,60 86,40

5. Toner MX-237GT Sharp AR 6023N originál   20000str. 1 ks 56,82 56,82

Dodacie a platobné podmienky: Suma 400,26

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

400,26

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus
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Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Cena spoluJednotková cenaMJMnožstvo Názov položkyČíslo položkyP. č.

ODBERATEĽ:

OBEC DRIENICA

Obecný úrad 168

083 01 Drienica

Slovenská republika

00326968IČO:

2020543085DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo: 012/12/16

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady:

R.D.TECH - Radoslav Dugas

Jarovnice 246
082 63 Jarovnice
Slovenská republika

Korešp. adresa:

Prevádzka:

DODÁVATEĽ:

R.D.TECH - Radoslav Dugas

Jarovnice 246

082 63 Jarovnice

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

1026543408

34813616 Dátum vyhotovenia

Číslo účtu:

Dodacia adresa: R.D.TECH - Radoslav Dugas, Jarovnice 246, 082 63
Jarovnice, Slovenská republika

15.12.2016

SK61 0200 0000 0000 2212 0572

Objednávame si u Vás:

Termín dodania 30.12.2016

1.
Školenie zamestnancov o predpisoch BOZP, ochrana pred požiarmi, o požiarnej
prevencii, vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, vedenie požiarnej
knihy, ...

1 ks 130,00 130,00

Dodacie a platobné podmienky: Suma 130,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*

finančná operácia  a jej časť je - nie je*  v súlade s
a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
e) rozhodnutiami obce..............................................................................
f) vnútornými predpismi obce..................................................................
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
                                                  Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

Zaokrúhlenie:

Celková suma: EUR

0,00

130,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus




