ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

001/01/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
17085861
DIČ:
2020518148
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.01.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

70,00

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

70,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

70,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

70,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

002/01/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
31732500
DIČ:
IČ DPH:

Dodacia adresa: Kvatrospol Prešov, s.r.o, Strojnícka 12, 080 06
Prešov, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.01.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

Posypová soľ

Dodacie a platobné podmienky:

MJ

Jednotková cena

0,5 tona

132,00

Cena spolu

Suma

66,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

66,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

66,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

003/01/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Ing. Andrej Gajdoš
Ďumbierska 6873/6
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Ing. Andrej Gajdoš
Ďumbierska 6873/6
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
35275812
DIČ:
1020996350
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.01.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

100,00

VO formou prieskume pre zákazku: Zber, odvoz a likvidácia odpadov v obci
Drienica.

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

100,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

100,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

100,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

004/01/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Geminni group s.r.o.
Lamanského 18
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Geminni group s.r.o.
Lamanského 18
811 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO:
36846244
DIČ:
2022478315
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.01.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

240,00

spracovanie ŽoNFP a zabezpečenie verejného obstarávaniaVýzva z Programu
Podpora rozvoja športu na rok 2018

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

240,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

240,00

0,00

EUR

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)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

240,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

005/01/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

DEGRO s.r.o.
Ružová 41
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
DEGRO s.r.o.
Ružová 41
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
46924337
DIČ:
2023650992
IČ DPH: SK2023650992

Dodacia adresa: DEGRO s.r.o., Ružová 41, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.01.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

283,00

ND na traktor a prevádzkové kvapaliny

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

283,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

283,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

283,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

006/01/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Michal panák - MIPA
Nádražná 1017/30
958 01 Partizánske
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Michal panák - MIPA
Nádražná 1017/30
958 01 Partizánske
Slovenská republika

IČO:
47332271
DIČ:
1081348026
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.01.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

25,00

Toner TN2120 pre tlačiareň Brother

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

25,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

25,00

0,00

EUR

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)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

25,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

007/01/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
17085861
DIČ:
2020518148
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.01.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

06

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

75,00

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

75,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

75,00

0,00

EUR

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)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

75,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

008/01/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

PANRA -KARPATIA, s.r.o
Chmeľov 210
082 15 Chmeľov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
PANRA -KARPATIA, s.r.o
Chmeľov 210
082 15 Chmeľov
Slovenská republika

IČO:
36470554
DIČ:
2020013336
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.01.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

435,34

Vyvetvovač HT-56-C - E Sthil

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

435,34

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

435,34

0,00

EUR

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)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

435,34

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

009/01/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Taktik, vydavateľstvo, s.r.o
Krompašská 510/96
040 01 Košice
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Taktik, vydavateľstvo, s.r.o
Krompašská 510/96
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO:
45258767
DIČ:
2022906292
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.01.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

8,90

Hviezdička balíček pre MŠ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

8,90

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

8,90

0,00

EUR

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)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

8,90

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

010/01/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

ArtEdu spol, s.r.o
Levická 23
040 11 Košice - Lorinčík
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
ArtEdu spol, s.r.o
Levická 23
040 11 Košice - Lorinčík
Slovenská republika

IČO:
46960333
DIČ:
2023677887
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.01.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

15,00

školenie zamestnancov - odborný seminár pre zamestancov školských
stravovacích zariadení

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

15,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

15,00

0,00

EUR

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)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

15,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

001/02/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
17085861
DIČ:
2020518148
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.02.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

06

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

50,00

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

50,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

50,00

0,00

EUR

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)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

50,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

002/02/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Regionalne vzdelavacie centrum Prešov
Nám. Mieru 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Regionalne vzdelavacie centrum Prešov
Nám. Mieru 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
31954120
DIČ:
2021241937
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.

Dodacia adresa: Regionalne vzdelavacie centrum Prešov, Nám. Mieru IBAN:
1, 080 01 Prešov, Slovenská republika
SWIFT:

01.02.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1

ks
ks

26,00
3,50

účtovné súvsťažnosti 2018
poštovné a balné

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

29,50

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

26,00
3,50

0,00

EUR

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)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

29,50

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

001/03/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
17085861
DIČ:
2020518148
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.03.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

20
210

ks
ks

0,38
0,30

Tlač kalendárov BIO odpadu 2018 A3
Tlač kalendárov BIO odpadu A4

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

70,60

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

7,60
63,00

0,00

EUR

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)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

70,60

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

002/03/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
17085861
DIČ:
2020518148
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.03.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

06

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

20,00

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

20,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

20,00

0,00

EUR

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)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

20,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

003/03/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

D.A.H, s.r.o
Budovateľská 35
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
D.A.H, s.r.o
Budovateľská 35
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
31717152
DIČ:
2020521668
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.03.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

100

ks

6,00

Tlač a viazanie publikácie: Šoma slovník

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

600,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

600,00

0,00

EUR

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)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

600,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

004/03/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

PANRA - KARPATIA, s.r.o
Chmeľov 210
082 15 Chmeľov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
PANRA - KARPATIA, s.r.o
Chmeľov 210
082 15 Chmeľov
Slovenská republika

IČO:
36470554
DIČ:
2020013336
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.03.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

169,20

El. záhradné nožnice HSE 71 Sthil

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

169,20

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

169,20

0,00

EUR

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)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

169,20

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

005/03/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
33951462
DIČ:
IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.03.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

1,00

Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - OcÚ,KD, MŠ, Dom Smútku, Obecná
chata

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

1,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

1,00

0,00

EUR

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)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

1,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

006/03/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
36444081
DIČ:
2020004580
IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.03.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

115,00

Stravovanie a občerstvenie pre delegáciu z mesta Perechyn (Ukrajina) v dňoch 8.9. 3. 2018

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

115,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

115,00

0,00

EUR

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)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

115,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

007/03/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Regionalne vzdelavacie centrum Prešov
Nám. Mieru 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Regionalne vzdelavacie centrum Prešov
Nám. Mieru 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
31954120
DIČ:
2021241937
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.

Dodacia adresa: Regionalne vzdelavacie centrum Prešov, Nám. Mieru IBAN:
1, 080 01 Prešov, Slovenská republika
SWIFT:

01.03.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

5,00

študijný materiál o ochrane osobných údajov

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

5,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

5,00

0,00

EUR

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)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

5,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

001/04/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
17085861
DIČ:
2020518148
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.04.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

100,00

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ a MŠ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

100,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

100,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

100,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

002/04/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
40291642
DIČ:
1038406633
IČ DPH:

Dodacia adresa: Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM, 17. novembra 73, 083
01 Sabinov, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.04.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

400,00

400,00

1

ks

400,00

400,00

Vykonanie V.O. na zákazku: Výstavba chodníka a vstupov k priľahlým objektom 6. etapa
Vykonanie V.O. na zákazku: Obnova verejného priestranstva pred OcÚ Drienica

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

800,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

800,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

003/04/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
31674615
DIČ:
2020519094
IČ DPH: SK2020519094

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.04.2018
30.04.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1
1

ks
ks
ks

219,00
18,60
11,40

Tlačiareň LBP 252-dw Canon laser
Toner CE505X/CRG-719H/CF-280X
Toner TN-2120 pre Brother DCP-7030

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

249,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

219,00
18,60
11,40

0,00

EUR

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)

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

249,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

004/04/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Ing. Jozef Vida
Nekyjská 421/19
991 28 Vinica
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Ing. Jozef Vida
Nekyjská 421/19
991 28 Vinica
Slovenská republika

IČO:
30385741
DIČ:
1031442401
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.04.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

100,00

Vypracovanie Komunitný plán Obce Drienica, VZN , Zásady

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

100,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

100,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

100,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

005/04/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Woodensky,s.r.o
Jakobyho 1
040 01 Košice
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Woodensky,s.r.o
Jakobyho 1
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO:
50282026
DIČ:
2120257216
IČ DPH: SK2120257216

Dodacia adresa: Woodensky,s.r.o, Jakobyho 1, 040 01 Košice,
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.04.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1
30

ks
ks
ks

23,84
18,72
1,32

Uličné svietidlo LED 30W IP 65
Výložník 300mm
Vodič CYKY Z s lankom 2x2,5 samonosný

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

82,16

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

23,84
18,72
39,60

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

82,16

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

001/05/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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

17085861
IČO:
2020518148
DIČ:
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.05.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

150,00

Nákup materiálu pre predškolákov MŠ v Drienici

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

150,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

150,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

150,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

002/05/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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

17085861
IČO:
2020518148
DIČ:
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.05.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

22,70

Plechová tabuľka - presťahovanie hrobových miest pre rozšírenie komunikácie

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

22,70

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

22,70

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

22,70

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

003/05/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

kotva, Ing. Martin a Pavol Piga
Moyzesova 11
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
kotva, Ing. Martin a Pavol Piga
Moyzesova 11
083 01 Sabinov
Slovenská republika

34815147
IČO:
1020004403
DIČ:
IČ DPH: SK1020004403

Dodacia adresa: kotva, Ing. Martin a Pavol Piga, Moyzesova 11,
08301 Sabinov, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.05.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

70,00

Oprava kalového čerpadla

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

70,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

70,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

70,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

004/05/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Panra-Karpatia, s.ro.
Námestie slobody 52
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Panra-Karpatia, s.ro.
Námestie slobody 52
083 01 Sabinov
Slovenská republika

36470554
IČO:
2020013336
DIČ:
IČ DPH: SK2020013336

Dodacia adresa: Panra-Karpatia, s.ro., Námestie slobody 52, 08301
Sabinov, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.05.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

284,00

Oprava krovinorezu FS 450

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

284,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

284,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

284,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

005/05/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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

17085861
IČO:
2020518148
DIČ:
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.05.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

20,00

Tovar pre MŠ k MDD - organizianie detských súťaží

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

20,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

20,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

20,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

006/05/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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

17085861
IČO:
2020518148
DIČ:
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.05.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

06

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

30,00

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

30,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

30,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

30,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

007/05/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

ZOHT-Združenie obci hornej Torysy
Krivianska 1
082 71 Lipany
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
ZOHT-Združenie obci hornej Torysy
Krivianska 1
37938231
IČO:
082 71 Lipany
DIČ:
Slovenská republika
IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.05.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

150,00

Služby spojené s pracovnou cestouz na SNEM ZMOS v dňoch 22.5 - 24.5.2018

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

150,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

150,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

150,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

008/05/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

DEGRO s.r.o.
Ružová 41
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
DEGRO s.r.o.
Ružová 41
083 01 Sabinov
Slovenská republika

46924337
IČO:
2023650992
DIČ:
IČ DPH: SK2023650992

Dodacia adresa: DEGRO s.r.o., Ružová 41, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.05.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

200,00

ND, oleje a mazivá pre vozidlá a mechanizmy OcÚ.

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

200,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

200,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

200,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

001/06/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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

31674615
IČO:
2020519094
DIČ:
IČ DPH: SK2020519094

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.06.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

18,60

Toner pre tlačiareň CANON 252dw - CRG-719H/CE505X

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

18,60

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

18,60

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

18,60

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

002/06/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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

17085861
IČO:
2020518148
DIČ:
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.06.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

06

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

50,00

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

50,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

50,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

50,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

003/06/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Osobna-preprava s.r.o
Tajovského 1
082 71 Lipany
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Osobna-preprava s.r.o
Tajovského 1
082 71 Lipany
Slovenská republika

47483822
IČO:
2023910702
DIČ:
IČ DPH: SK2023910702

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.06.2018
20.06.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

120,00

Autobusovú prepravu pre deti MŠ v Drienici. Deň 20.6.2018 Trasa: Drienica - Tatr.
Kotlina a sp., pristaviť pri KD o 8:30.

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

120,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

120,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

120,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

004/06/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Janka Matejová - Plynomaservis
Drienovska Nova Ves 8
082 01 Drienovská Nová Ves
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Janka Matejová - Plynomaservis
Drienovska Nova Ves 8
34507795
IČO:
082 01 Drienovská Nová Ves
1031432611
DIČ:
Slovenská republika
IČ DPH:

Dodacia adresa: Janka Matejová - Plynomaservis, Drienovska Nova
Ves 8, 082 01 Drienovská Nová Ves, Slovenská repu

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.06.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

0,00

Preventívnu prehliadku plynových kotlo a zariadení v budove OcÚ a v budove MŠ.

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

0,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

0,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

0,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

005/06/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Office depot
Prievozská 4/B
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Office depot
Prievozská 4/B
811 01 Bratislava
Slovenská republika

36192384
IČO:
2020052276
DIČ:
IČ DPH: SK2020052276

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.06.2018
28.06.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

120,00

Jednorázový riad na akciu "Deň obce Drienica 2018" podľa vlastného výberu,
internetová objednávka

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

120,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

120,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

120,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

006/06/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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

31688560
IČO:
2020519578
DIČ:
IČ DPH: SK2020519578

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.06.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

800,00

Geodetické práce na komunikáciu cesta k obecnej chate Lysa

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

800,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

800,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

800,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

007/06/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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

17085861
IČO:
2020518148
DIČ:
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.06.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.
4.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

150
150
150
23

ks
ks
ks
ks

1,28
0,61
1,08
0,35

Reklamné predmety k akcii MDD 2018 - šnúrka
Reklamné predmety k akcii MDD 2018 - REFLEXNA PASKA
Reklamné predmety k akcii MDD 2018 - gumený náramok
Tlač plagátov A3

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

453,55

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

192,00
91,50
162,00
8,05

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

453,55

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

008/06/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarov
Jarovnice 507
082 63 Jarovnice
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach
Jarovnice 507
00200522
IČO:
082 63 Jarovnice
2020524671
DIČ:
Slovenská republika
IČ DPH: SK2020524671

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.06.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

80,00

Vývoz VKK na skládku v Ražňanoch

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

80,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

80,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

80,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

009/06/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

osobna - preprava, s.r.o.
Tajovskeho 1
082 71 Lipany
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
osobna - preprava, s.r.o.
Tajovskeho 1
082 71 Lipany
Slovenská republika

47483822
IČO:
2023910702
DIČ:
IČ DPH: SK2023910702

Dodacia adresa: osobna - preprava, s.r.o., Tajovskeho 1, 082 71
Lipany, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.06.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

120,00

Autobusovú prepravu osôb MŠ v Drienici na trase. Drienica - Tatranska kotlina a
sp.

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

120,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

120,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

120,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

010/06/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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

36444081
IČO:
2020004580
DIČ:
IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

04.06.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

1 000,00

Ubytovanie a stravovanie 12 ludí z partnerskeho mesta Perechyn v dňoch 29.6 1.7.2018 - Den obce Drienica

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

1 000,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

1 000,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

1 000,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

011/06/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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

47200529
IČO:
2023789614
DIČ:
IČ DPH: SK2023789614

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

04.06.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

60,00

Elektro-inštalačný materiál pre potreby OcÚ a MŠ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

60,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

60,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

60,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

001/07/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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

17085861
IČO:
2020518148
DIČ:
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.07.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.

06

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
33
27

ks
ks
ks

1,00
4,60
3,90

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ
reklamné tričko s erbom a názvom obce (umiestnenie srdce a chrbát)
reklamné tričko s erbom obce (umiestnenie srdce)

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

258,10

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

1,00
151,80
105,30

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

258,10

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

002/07/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

MK hlas, s.r.o.
Bernolákova 73/5
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
MK hlas, s.r.o.
Bernolákova 73/5
083 01 Sabinov
Slovenská republika

45352305
IČO:
2022945408
DIČ:
IČ DPH: SK2022945408

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.07.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

2 268,00

VM Florian verovny system s príslušenstvoma, montážou a zaškolením

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

2 268,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

2 268,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

2 268,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

003/07/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Ing. Bibiana Mrázová - znalc č. 914553
17. novembra 78
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Ing. Bibiana Mrázová - znalc č. 914553
17. novembra 78
IČO:
083 01 Sabinov
DIČ:
Slovenská republika
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.07.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

110,00

Vypracovanie projektu zúrodnenia poľn. pôdy a bilanciu skryvky pre vyňatie pôdy
z PPF -Zberný dvor Drienica cesta.

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

110,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

110,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

110,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

004/07/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

SEVT a.s.
Prostejovská 113/A
Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
SEVT a.s.
Prostejovská 113/A
Prešov
Slovenská republika

31331131
IČO:
2020295860
DIČ:
IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.07.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

2
1

ks
ks

2,08
3,60

Triedna kniha pre MŠ
Poštovne a balne

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

7,76

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

4,16
3,60

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

7,76

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

005/07/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Apezu s.r.o.
Hollého 34
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Apezu s.r.o.
Hollého 34
083 01 Sabinov
Slovenská republika

51544156
IČO:
2120728742
DIČ:
IČ DPH: SK2120728742

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.07.2018
27.07.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

827,00

Zemné práce pre odstránenie zosunutej pody pri miestnej komunikácii - č.d. 111

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

827,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

827,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

827,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

006/07/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

ANNBUS, s.r.o.
Brezovica 497
082 74 Brezovica
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
ANNBUS, s.r.o.
Brezovica 497
082 74 Brezovica
Slovenská republika

46299904
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.07.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

750,00

Prepravu osôb na trase Drienica - Wisniew (PL) a späť v dňoch 13.7. - 16.7. 2018

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

750,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

750,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

750,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

007/07/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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

17085861
IČO:
2020518148
DIČ:
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.07.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

23,10

Reklamna plaketa pre Gminu Wisniew - výrocie gminy.

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

23,10

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

23,10

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

23,10

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

008/07/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Progres CAD Engineering, s.r..
Masarykova 16
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Progres CAD Engineering, s.r..
Masarykova 16
080 01 Prešov
Slovenská republika

31672655
IČO:
2020519061
DIČ:
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.07.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

3 234,56

Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav s so zjednodušenou
dokumnetáciou - Drienica dolný koniec.

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

3 234,56

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

3 234,56

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

3 234,56

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

001/08/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Eva Karásková
17. novembra 411/62
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Eva Karásková
17. novembra 411/62
083 01 Sabinov
Slovenská republika

46653619
IČO:
1026178912
DIČ:
IČ DPH: SK1026178912

Dodacia adresa: Eva Karásková, 17. novembra 411/62, 08301
Sabinov, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.08.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1
1

ks
ks
ks

20,00
17,00
7,00

Monterkove nohavice
loapata veľká
šiltovka

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

44,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

20,00
17,00
7,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

44,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

002/08/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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

17085861
IČO:
2020518148
DIČ:
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.08.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

06

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

60,00

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

60,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

60,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

60,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

003/08/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

BEKWOODCOTE s.r.o.
Odborárska 52
831 03 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
BEKWOODCOTE s.r.o.
Odborárska 52
831 03 Bratislava
Slovenská republika

31364951
IČO:
2020337671
DIČ:
IČ DPH: SK2020337671

Dodacia adresa: BEKWOODCOTE s.r.o., Odborárska 52, 831 03
Bratislava, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.08.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

400

ks

1,56

PREMAC debniaca tvárnica 500/300/250mm vrátane dopravy za OcÚ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

624,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

624,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

624,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

004/08/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

O2 Slovakia, s.r.o
Arm. Gen. Svobodu 25
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
O2 Slovakia, s.r.o
Arm. Gen. Svobodu 25
080 01 Prešov
Slovenská republika

35848863
IČO:
2020216748
DIČ:
IČ DPH: SK2020216748

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.08.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1

ks
ks

16,80
15,90

Klipove púzdro na MT
Ochranné sklo na MT

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

32,70

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

16,80
15,90

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

32,70

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

005/08/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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

36489603
IČO:
2021767473
DIČ:
IČ DPH: SK2021767473

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.08.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

25,6
36

ks
km

60,00
1,80

Beton C12/15 do základov a šalovacích dielcov
Doprava domiešavačom

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

1 600,80

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

1 536,00
64,80

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

1 600,80

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

006/08/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

KOTVA, Ing. Martin a Pavol Piga
Moyzesova 11
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
KOTVA, Ing. Martin a Pavol Piga
Moyzesova 11
34815147
IČO:
083 01 Sabinov
1020004403
DIČ:
Slovenská republika
IČ DPH: SK1020004403

Dodacia adresa: KOTVA, Ing. Martin a Pavol Piga, Moyzesova 11,
08301 Sabinov, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

06.08.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

36,00

Oprava čerpadla na vodu

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

36,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

36,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

36,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

007/08/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov
Slovenská republika

36490369
IČO:
2021772621
DIČ:
IČ DPH:

Dodacia adresa: Mestské lesy Sabinov, s.r.o., Námestie slobody 57,
083 01 Sabinov, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

06.08.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

10,00

Odber el. energie na 380V pre miešačku pri výstavbe oplotenia pri dome č. 111.
Termín 8/2018 - 9/2018

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

10,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

10,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

10,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

008/08/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

DEGRO s.r.o.
Ružová 41
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
DEGRO s.r.o.
Ružová 41
083 01 Sabinov
Slovenská republika

46924337
IČO:
2023650992
DIČ:
IČ DPH: SK2023650992

Dodacia adresa: DEGRO s.r.o., Ružová 41, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

06.08.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

202,80

Autosúčiastky a prevádzkové kapaliny

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

202,80

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

202,80

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

202,80

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

001/09/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
17085861
DIČ:
2020518148
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.09.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

06

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

10,00

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

10,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

10,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

10,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

002/09/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
43 929 125
DIČ:
2022516386
IČ DPH: SK2022516386

Dodacia adresa: S.F.Bouw s.r.o., Námestie slobody 43, 083 01
Sabinov, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.09.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

riečny kameň fr. 45 -63

Dodacie a platobné podmienky:

MJ

Jednotková cena

3,5 tona

8,88

Cena spolu

Suma

31,08

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

31,08

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

31,08

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

003/09/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

RVC Prešov
Námestie mieru 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
RVC Prešov
Námestie mieru 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
31954120
DIČ:
2021241937
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.09.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

5

ks

11,00

Publikácia: Miestna samospráva - základné princípi fungovania III.

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

55,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

55,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

55,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

004/09/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Eva Karásková
17. novembra 411/62
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Eva Karásková
17. novembra 411/62
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
46653619
DIČ:
1026178912
IČ DPH: SK1026178912

Dodacia adresa: Eva Karásková, 17. novembra 411/62, 08301
Sabinov, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.09.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1
2

ks
ks
ks

31,00
9,90
5,90

Pracovná obuv
pracovné tričko
vrecia odpad 120L PVC

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

52,70

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

31,00
9,90
11,80

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

52,70

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

005/09/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
43 929 125
DIČ:
2022516386
IČ DPH: SK2022516386

Dodacia adresa: S.F.Bouw s.r.o., Námestie slobody 43, 083 01
Sabinov, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

04.09.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

makadamový kameň lomový fr. 0-32

Dodacie a platobné podmienky:

MJ

Jednotková cena

17,94 tona

9,48

Cena spolu

Suma

170,07

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

170,07

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

170,07

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

006/09/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
31674615
DIČ:
2020519094
IČ DPH: SK2020519094

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

04.09.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1

ks
ks

18,60
60,00

Toner CE505X/CRG-719/CF280X komp.
Toner MX-237GT Sharp

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

78,60

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

18,60
60,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

78,60

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

007/09/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
36174319
DIČ:
2020051055
IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

04.09.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

70,00

Materiál pre MŠ podľa vlastného výberu

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

70,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

70,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

70,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

008/09/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
36498980
DIČ:
2021919801
IČ DPH: SK2021919801

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

04.09.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1
1

ks
ks
ks

16,70
15,00
23,90

Vlajka SR
Vlajka EU
Vlajka obce Drienica

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

55,60

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

16,70
15,00
23,90

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

55,60

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

009/09/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Ján Molnár
Kamenica 411
082 71 Kamenica
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Ján Molnár
Kamenica 411
082 71 Kamenica
Slovenská republika

IČO:
14434407
DIČ:
1020760664
IČ DPH: SK1020760664

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

04.09.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

26,00

čistenie komínov

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

26,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

26,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

26,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

010/09/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
31688560
DIČ:
2020519578
IČ DPH: SK2020519578

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

04.09.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

660,00

Geodetické práce areálu OcÚ pri fare, zameranie komunikácie pod mostom od
fary k "Zbernému dvoru"

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

660,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

660,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

660,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

011/09/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

JS Agrotechnika
Medzany 156
082 21 Medzany
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
JS Agrotechnika
Medzany 156
082 21 Medzany
Slovenská republika

IČO:
40639606
DIČ:
1020008473
IČ DPH: SK1020008473

Dodacia adresa: JS Agrotechnika, Medzany 156, 082 21 Medzany,
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

04.09.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

Asfaltová zmes
doprava

4500
1

kg
ks

0,63
110,00

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

2 945,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

2 835,00
110,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

2 945,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

001/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
17085861
DIČ:
2020518148
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.10.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

06

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

2,45

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

2,45

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

2,45

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

2,45

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

002/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Michlovský spol. s r.o.
Letná 796/9
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Michlovský spol. s r.o.
Letná 796/9
921 01 Piešťany
Slovenská republika

IČO:
36230537
DIČ:
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.10.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

13,00

Vyjadrenie k existencii PTZ na SP k stavbe Úprava a rozšírenie sekundárnych
rozvodov Gacky

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

13,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

13,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

13,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

003/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

SOFT-GL
Belehradská 1
040 13 Košice
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
SOFT-GL
Belehradská 1
040 13 Košice
Slovenská republika

IČO:
36182214
DIČ:
2020057963
IČ DPH: SK2020057963

Dodacia adresa: SOFT-GL, Belehradská 1, 040 13 Košice, Slovenská
republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.10.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

39,24

Upgrade softveru Školská Jedáleň pre jedálň MŠ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

39,24

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

39,24

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

39,24

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

004/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Eva Karásková
17. novembra 411/62
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Eva Karásková
17. novembra 411/62
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
46653619
DIČ:
1026178912
IČ DPH: SK1026178912

Dodacia adresa: Eva Karásková, 17. novembra 411/62, 08301
Sabinov, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.10.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
2
2
2
1
1

ks
ks
ks
ks
ks
ks

29,00
1,10
2,50
1,90
5,90
7,10

Monterkova blúza
Rukavice pracovné
Mydlo tekuté
Krem na ruky ochranný
Metla
Vesta reflexna

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

53,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

29,00
2,20
5,00
3,80
5,90
7,10

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

53,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

005/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Slovak Telekom
Bajkalská 28
817 01 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Slovak Telekom
Bajkalská 28
817 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.10.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

16,99

Žiadosť o yjadrenie ku existencii sieti stavba: Úprava a rozšírenie sekundárnych
rozvodov Gacky

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

16,99

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

16,99

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

16,99

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

006/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Jan Grajzeľ
Hlinková 25
040 01 Košice
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Jan Grajzeľ
Hlinková 25
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO:
45655634
DIČ:
1046172919
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.10.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

256,00

Darčekový hrnček s potlačou pre jubilantov "Úcta k starším" - 58ks

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

256,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

256,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

256,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

007/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
33951462
DIČ:
IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.10.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

100,00

Revizia a doplnenie hasiacich prístrojov, kontrola štítkov únikových východov
Chata na Lysej.

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

100,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

100,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

100,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

008/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Folklórna skupina ŠOMKA
Drienica 168
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Folklórna skupina ŠOMKA
Drienica 168
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
42081050
DIČ:
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.10.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

1 100,00

Materiálno -technické zabezpečenie akcie Šarišská heligónka 2018. Ozvučenie,
moderovanie, nasvetlenie akcie, catering počas trvania akcie 12.- 13.10.2018.

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

1 100,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

1 100,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

1 100,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

009/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o
Drienica 566
083 01 Drienica
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o
Drienica 566
083 01 Drienica
Slovenská republika

IČO:
36511595
DIČ:
IČ DPH: SK2022097968

Dodacia adresa: ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o, Drienica 566, 083
01 Drienica, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.10.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

Ubytovanie účinkujúcich počas akcie "Šarišská heligónka 2018" v dňoch 12. - 13.
10. 2018
stravovanie počas akcie

Dodacie a platobné podmienky:

MJ

Jednotková cena

Cena spolu

42 osôb

20,00

840,00

42 osôb

12,50

525,00

Suma

1 365,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

1 365,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

010/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
36444081
DIČ:
2020004580
IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.10.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

80

ks

4,50

Upomienkové darčeky s ľudovým motívom na akciu "Šarišská heligónka 2018"

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

360,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

360,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

360,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

011/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
36489603
DIČ:
2021767473
IČ DPH: SK2021767473

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.10.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

0,6

m3

60,00

Beton C12/15-XO- do MŠ v Drienici bez dopravy.

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

36,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

36,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

36,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

012/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
Nár. trieda 244/6
040 01 Košice
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
Nár. trieda 244/6
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO:
51001390
DIČ:
2120555712
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.10.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

180,00

Umelecké vystúpenie - koncert v sále KD Drienica pri príležitosti "Mesiac úcty k
starším"

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

180,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

180,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

180,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

013/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Vidime Vás
Drienica 31
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Vidime Vás
Drienica 31
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
44637039
DIČ:
IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.10.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

2

ks

9,00

EM spojka gelova na 240V IP 68

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

18,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

18,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

18,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

014/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
17085861
DIČ:
2020518148
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.10.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

100
60

ks
ks

0,40
0,61

Návrh a tlač plagátov A3 na akciu Šarišská heligónka 2018
Návrh a tlač Ďakovný list A3 na akciu Šarišská heligónka 2018

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

76,60

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

40,00
36,60

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

76,60

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

015/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

DEGRO s.r.o.
Ružová 41
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
DEGRO s.r.o.
Ružová 41
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
46924337
DIČ:
2023650992
IČ DPH: SK2023650992

Dodacia adresa: DEGRO s.r.o., Ružová 41, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.10.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

2
2

ks
ks

121,00
17,60

Pneumatiky na traktorovú vlečku 8,25x20
duša 8,25x20

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

277,20

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

242,00
35,20

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

277,20

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

016/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
36502031
DIČ:
IČ DPH: SK2021934156

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

01.10.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

365,95

Posypový materiál f. 4-8 s dovozom, 26Ton

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

365,95

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

365,95

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

365,95

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

017/10/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
36513148
DIČ:
2022123961
IČ DPH: SK2022123961

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.

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

29.10.2018
25.03.2019

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás pre projekt: Vybavenie multifunkčného ihriska – obec Drienica č.p. 9864:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

4
11
30
12
50
3
2
2
1

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

24,00
200,00
5,00
90,00
3,00
20,00
122,00
55,00
121,00

futbalová lopta na umelú trávu veľkosť "5"
hokejová výstroj (dres s potlačou + štucne + rukavice + prilba )
rozlišovacie vesty
hokejka ľadový hokej - kompozitná 12K, min. tvrdost 80, profil MID KICK,..
hokejový puk s potlačou (rozmer: 76,2x25,4mm, váha : 156 - 170g)
volejbalová lopta: veľkosť 5, vyrobená z PU
hokejové bránky: 183x122x68cm: vyrobené z 5cm trubky, HD
sieť bránka hokejová
tenisová sieť

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

4 211,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

96,00
2 200,00
150,00
1 080,00
150,00
60,00
244,00
110,00
121,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

4 211,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

001/11/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
17085861
DIČ:
2020518148
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.11.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

70,00

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ a MŠ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

70,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

70,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

70,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

002/11/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Woodensky,s.r.o
Jakobyho 1
040 01 Košice
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Woodensky,s.r.o
Jakobyho 1
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO:
50282026
DIČ:
2120257216
IČ DPH: SK2120257216

Dodacia adresa: Woodensky,s.r.o, Jakobyho 1, 040 01 Košice,
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.11.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1
1

ks
ks
ks

84,00
28,20
40,44

opravu uličneho svietidla Philips 27W
Svietidlo uličné LED 30W 4000K IP65
Svietidlo uličné LED 30W 4500K

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

152,64

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

84,00
28,20
40,44

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

152,64

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

003/11/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Eva Karásková
17. novembra 411/62
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Eva Karásková
17. novembra 411/62
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
46653619
DIČ:
1026178912
IČ DPH: SK1026178912

Dodacia adresa: Eva Karásková, 17. novembra 411/62, 08301
Sabinov, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.11.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1

ks
ks

40,00
11,00

Pracovná blúza reflexná
lopata AL

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

51,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

40,00
11,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

51,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

004/11/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

CONNECT- Marczibal Zsolt
Jas 937/6
924 01 Galanta
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
CONNECT- Marczibal Zsolt
Jas 937/6
924 01 Galanta
Slovenská republika

IČO:
17644429
DIČ:
1030154422
IČ DPH:

Dodacia adresa: CONNECT- Marczibal Zsolt, Jas 937/6, 924 01
Galanta, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.11.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

80,00

Internetová objednávka tlačív pre potreby OcÚ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

80,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

80,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

80,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

005/11/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Ludvik Brávek
Nová 445
683 54 Otnice
Česká republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Ludvik Brávek
Nová 445
683 54 Otnice
Česká republika

IČO:
04233069
DIČ:
IČ DPH: CZ8706244162

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.11.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

93,47

Pasca na škodnú zver a psov

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

93,47

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

93,47

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

93,47

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

006/11/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
34813616
DIČ:
1026543408
IČ DPH:

Dodacia adresa: R.D.TECH - Radoslav Dugas, Jarovnice 246, 082 63
Jarovnice, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.11.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

200,00

Školenie zamestnancov BOZP, ochrana pred požiarmi, preventívne prehliadky

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

200,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

200,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

200,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

007/11/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

EXO Technologies, spol. s r. o.
Košická 6
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
EXO Technologies, spol. s r. o.
Košická 6
811 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO:
36485161
DIČ:
2020004503
IČ DPH: SK2020004503

Dodacia adresa: EXO Technologies, spol. s r. o., Košická 6, 811 01
Bratislava, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.11.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

71,04

hosting k domene drienica.sk na rok 2019

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

71,04

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

71,04

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

71,04

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

008/11/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Janka Matejová - Plynomaservis
Drienovska Nova Ves 8
082 01 Drienovská Nová Ves
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Janka Matejová - Plynomaservis
Drienovska Nova Ves 8
082 01 Drienovská Nová Ves
Slovenská republika

IČO:
34507795
DIČ:
1031432611
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.

Dodacia adresa: Janka Matejová - Plynomaservis, Drienovska Nova
IBAN:
Ves 8, 082 01 Drienovská Nová Ves, Slovenská repu SWIFT:

02.11.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

350,00

Servisné a odborné prehliadky plynových zariadení OcÚ a MŠ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

350,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

350,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

350,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

009/11/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

MARCOS spol. s r.o.
Ku Surdoku 9
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
MARCOS spol. s r.o.
Ku Surdoku 9
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
36449385
DIČ:
2020010883
IČ DPH: SK2020010883

Dodacia adresa: MARCOS spol. s r.o., Ku Surdoku 9, 08001 Prešov,
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.11.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

Posypová soľ

Dodacie a platobné podmienky:

MJ

Jednotková cena

1,325 tona

138,01

Cena spolu

Suma

182,86

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

182,86

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

182,86

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

010/11/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Woodensky,s.r.o
Jakobyho 1
040 01 Košice
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Woodensky,s.r.o
Jakobyho 1
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO:
50282026
DIČ:
2120257216
IČ DPH: SK2120257216

Dodacia adresa: Woodensky,s.r.o, Jakobyho 1, 040 01 Košice,
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

02.11.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

130,00

Predlzovacie kably, vianočne led svetla, srinka - vianočna vyzdobva, adventny
veniec

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

130,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

130,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

130,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

011/11/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

JS Agrotechnika
Medzany 156
082 21 Medzany
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
JS Agrotechnika
Medzany 156
082 21 Medzany
Slovenská republika

IČO:
40639606
DIČ:
1020008473
IČ DPH: SK1020008473

Dodacia adresa: JS Agrotechnika, Medzany 156, 082 21 Medzany,
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

26.11.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

480,00

Rometadlo na zimnu údržbu - L350T

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

480,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

480,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

480,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

001/12/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

MK ILLUMINATION s.r.o.
Solivarská 8030/1a
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
MK ILLUMINATION s.r.o.
Solivarská 8030/1a
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
45501246
DIČ:
2023023519
IČ DPH: SK2023023519

Dodacia adresa: MK ILLUMINATION s.r.o., Solivarská 8030/1a,
08001 Prešov, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.12.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

154,61

Interentová objednávka vianočného osvetlenia - reťaz na stromček

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

154,61

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

154,61

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

154,61

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

002/12/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
17085861
DIČ:
2020518148
IČ DPH: SK2020518148

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.12.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

06

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

50,00

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

50,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

50,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

50,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

003/12/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

DEGRO s.r.o.
Ružová 41
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
DEGRO s.r.o.
Ružová 41
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
46924337
DIČ:
2023650992
IČ DPH: SK2023650992

Dodacia adresa: DEGRO s.r.o., Ružová 41, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.12.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

350,00

Prevádzkové kvapaliny a oleje do vozidiel OcÚ, súčiastky

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

350,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

350,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

350,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

004/12/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
43 929 125
DIČ:
2022516386
IČ DPH: SK2022516386

Dodacia adresa: S.F.Bouw s.r.o., Námestie slobody 43, 083 01
Sabinov, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.12.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

piesok

Dodacie a platobné podmienky:

MJ

Jednotková cena

3 tona

13,00

Cena spolu

Suma

39,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

39,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

39,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

005/12/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
36174319
DIČ:
2020051055
IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.12.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

385,75

Internetova objednavka tovaru pre MŠ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

385,75

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

385,75

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

385,75

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

006/12/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Peter Goliaš - SERVICE GOTEX
Námestie slobody 18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Peter Goliaš - SERVICE GOTEX
Námestie slobody 18
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
14317494
DIČ:
1020754933
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.12.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

330,00

Pracovné a ochranné pomôcky pre pracovníkov OcÚ a MŠ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

330,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

330,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

330,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

007/12/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Ing. Andrej Ferenc- F.A.T. - FEVYLANT
Strojnícka 5
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Ing. Andrej Ferenc- F.A.T. - FEVYLANT
Strojnícka 5
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
32036647
DIČ:
1020703772
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.12.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

10
6

m
m

8,16
3,54

reťaz točená 9mm
reťaz Zn 6mm

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

102,84

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

81,60
21,24

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

102,84

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

008/12/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

PETIMA, s.r.o.
Pod Lesíkom 453/7
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
PETIMA, s.r.o.
Pod Lesíkom 453/7
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská republika

IČO:
47052082
DIČ:
2023710931
IČ DPH: SK2023710931

Dodacia adresa: PETIMA, s.r.o., Pod Lesíkom 453/7, 082 22 Šarišské
Michaľany, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.12.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

130

ks

2,64

stolovy kalendár

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

343,20

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

343,20

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

343,20

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

009/12/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Eva Karásková
17. novembra 411/62
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Eva Karásková
17. novembra 411/62
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
46653619
DIČ:
1026178912
IČ DPH: SK1026178912

Dodacia adresa: Eva Karásková, 17. novembra 411/62, 08301
Sabinov, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.12.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.
4.
5.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
4
4
1
2

ks
ks
ks
ks
ks

15,90
1,90
2,50
9,90
5,90

preacovne čižmy zateplene
ochranný krem na ruky
mydlo
mobilna zberná nádoba
vrecia odpad 120L

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

55,20

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

15,90
7,60
10,00
9,90
11,80

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

55,20

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

010/12/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Ľuboslava Škovranová
Drienica 194
083 01 Drienica
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Ľuboslava Škovranová
Drienica 194
083 01 Drienica
Slovenská republika

IČO:
40869407
DIČ:
1045051931
IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.12.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

200,00

aktualizácia internetovej stránky obce za rok 2018

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

200,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

200,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

200,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

011/12/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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:
36444081
DIČ:
2020004580
IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.12.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

379,00

stravovanie a občerstvenie - školenie BOZP , prenajom techniky pre
zamestnancov OcÚ

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

379,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

379,00

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

379,00

ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

012/12/18

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

EXO Technologies, spol. s r. o.
Košická 6
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
EXO Technologies, spol. s r. o.
Košická 6
811 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO:
36485161
DIČ:
2020004503
IČ DPH: SK2020004503

Dodacia adresa: EXO Technologies, spol. s r. o., Košická 6, 811 01
Bratislava, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia
Termín dodania
Číslo účtu: 22120572/0200
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:

03.12.2018

SK6102000000000022120572
SUBASKBX

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

14,27

Domena: drenica.sk - predlženie

Dodacie a platobné podmienky:

Cena spolu

Suma

14,27

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

14,27

0,00

EUR

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, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

14,27

