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

OBJEDNÁVKA číslo:

001/01/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.01.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

80,00

kancelarsky tovar pre potreby OcÚ a MŠ

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

80,00
80,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

80,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

002/01/17

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:
2020524583
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.01.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Kvatrospol Prešov, s.r.o, Strojnícka 12, 080 06
Prešov, Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

Posypová soľ

Dodacie a platobné podmienky:

MJ

Jednotková cena

1,2 tona

132,00

Suma

158,40
158,40

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

158,40

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

OBJEDNÁVKA číslo:

003/01/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

IS-LOM s.r.o.
Vyšná Šebastová 213
080 06 Vyšná Šebastová
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
IS-LOM s.r.o.
Vyšná Šebastová 213
080 06 Vyšná Šebastová
Slovenská republika

IČO:
31720803
DIČ:
IČ DPH: SK2020521173

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.01.2017
13.01.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: IS-LOM s.r.o., Vyšná Šebastová 213, 080 06 Vyšná
Šebastová, Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

Posypový lomový kameň fr. 4-8 s dopravou na miesto - Obec Drienica

Dodacie a platobné podmienky:

MJ

Jednotková cena

21 tona

22,20

Suma

466,20
466,20

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

466,20

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

OBJEDNÁVKA číslo:

004/01/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

IČO:
33952264
DIČ:
1020745352
IČ DPH: SK1020745352

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.01.2017
25.01.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Mária Kapallová - KAPAP, Záhradná 2555/5, 080 06
Ľubotice, Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.
4.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
6
6
4

ks
bl
bl
ks

31,90
3,00
7,50
2,00

Pohare pvc 0,04, 0,2L, 0,5L
Lyžica , vidlička, nôž PVC
tanier a miska PVC
papierove utierky

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

31,90
18,00
45,00
8,00
102,90

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

102,90

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

OBJEDNÁVKA číslo:

005/01/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Marek Soľar
Ražňany 304
082 61 Ražňany
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Marek Soľar
Ražňany 304
082 61 Ražňany
Slovenská republika

IČO:
44236905
DIČ:
1078953755
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.01.2017
31.01.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Marek Soľar, Ražňany 304, 082 61 Ražňany,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

215,00

Demontáž a montáž hlavného ističa nižšej amperickej hodnoty v OcÚ , Dome
smútku, vykonanie revízií el. prípojok

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

215,00
215,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

215,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

006/01/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15
851 02 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15
851 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO:
36617661
DIČ:
2022208584
IČ DPH: SK2022208584

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.01.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02
Bratislava, Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1

ks
ks

25,86
43,06

Toner tlačiarne Brother TN2120
Toner tlačiarne HP Q5949X

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

25,86
43,06
68,92

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

68,92

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

OBJEDNÁVKA číslo:

007/01/17

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:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.01.2017
28.01.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: MXM spol. s r. o., Drienica 29, 083 01 Drienica,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

381,00

Služby spojené z prípravou jedál na obecnej zabíjačke 1/2017

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

381,00
381,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

381,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

008/01/17

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:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.01.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Ľuboslava Škovranová, Drienica 194, 083 01
Drienica, Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

200,00

aktualizácia webovej stránky obce počas roka 2017

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

200,00
200,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

200,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

001/02/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Gumotex a.s.
Mládežnická 3A
69075 Breclav
Česká republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Gumotex a.s.
Mládežnická 3A
69075 Breclav
Česká republika

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.02.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1

ks
ks

124,63
30,86

Opravu poškodenej protipovodňovej bariéry
poruh uväzovaci na protipovodňovú bariéru

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

124,63
30,86
155,49

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

155,49

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

OBJEDNÁVKA číslo:

002/02/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.02.2017
28.02.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

1,00

Kancelárske potreby pre OcÚ a MŠ

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

1,00
1,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

1,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

003/02/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia
Dolný Vadičov 80
023 45 Dolný Vadičov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia
Dolný Vadičov 80
023 45 Dolný Vadičov
Slovenská republika

IČO:
41172914
DIČ:
1021224919
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.02.2017
10.02.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

54,40

Vernostný balíček - knihy, pracovné zošity pre škôlkarov

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

54,40
54,40

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

54,40

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

OBJEDNÁVKA číslo:

004/02/17

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:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.02.2017
18.03.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: MXM spol. s r. o., Drienica 29, 083 01 Drienica,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

100,00

Príprava pokrmov pre obecný ples

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

100,00
100,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

100,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

001/03/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.03.2017
31.03.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
22
40

ks
ks
ks

1,55
0,35
0,10

Kancelárske potreby pre OcÚ
Omaľovanka pre deti MŠ
party balon pre MŠ

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

1,55
7,70
4,00
13,25

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

13,25

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

OBJEDNÁVKA číslo:

002/03/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO:
31331131
DIČ:
2020295860
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.03.2017
10.03.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

10
1

ks
ks

0,25
3,60

Osvedčenie o absolvovaní predprimarneho vzdelávania
poštovne a balne

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

2,50
3,60
6,10

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

6,10

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

OBJEDNÁVKA číslo:

003/03/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.03.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

220

ks

0,25

55,00

1

ks

224,00

224,00

Kalendár zberu triedeného odpadu A4
Zostavu trofejovych pohárov na akciu Lyžiarsky pretek o pohár starotu obce
Drienica 2017

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

279,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

279,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

004/03/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

DEGRO s.r.o.
Okrajová 39
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
DEGRO s.r.o.
Okrajová 39
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
46924337
DIČ:
2023650992
IČ DPH: SK2023650992

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.03.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Ján DEGRO, Námestie slobody 75, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

Názov položky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

mot. olej SHELL W40 1L
ostrekovač zimný -40, -20 5L
silikon tesniaci tmel
brzdova hadice pred. Fa
brzdová kapalina
olej mot. M6AD
dest. voda
stierač Fa
klaksón 12v
batéria 12V 55Ah
žiarovka H7
olej PP 75/90W
olej hydraulicky OTHP32
čep ramena Fa
silentblok ramena
tyčka stabilizatora
guma stabilizatora
mot. olej M6ADSII
vymena silentblokov čepov astabilzátorov nápravy

Dodacie a platobné podmienky:

Množstvo

MJ

Jednotková cena

3
4
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
4
2
2
1
1

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

7,90
5,50
16,50
17,90
3,00
9,90
1,70
16,00
11,90
72,00
8,60
14,00
42,50
32,50
11,00
24,97
6,50
49,50
130,00

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
Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
je - nie je* možné vymáhať
poskytnuté
ak- jednoduché
sa fin. operácia
alebo
jej časť bez
už vykonala
Vytvorené
v programeplnenie,
ALFA plus
účtovníctvo
a legislatíva
starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu :
Elena Boguská...............................(podpis)
Meno a priezvisko starostu, Ing. Igor Birčák,...........................(podpis)

23,70
22,00
16,50
17,90
6,00
9,90
1,70
32,00
11,90
72,00
17,20
28,00
42,50
65,00
44,00
49,94
13,00
49,50
130,00
652,74

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

652,74

b)
c)
d)
e)
f)
g)

rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
zmluvami uzatvorenými obcou............................................................
rozhodnutiami obce..............................................................................
vnútornými predpismi obce..................................................................
inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

OBJEDNÁVKA číslo:

004/03/17

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

Strana:

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

Pečiatka a podpis

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

2/2

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

OBJEDNÁVKA číslo:

005/03/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.03.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Beton Garone s.r.o., Ľutinská 686/55, 082 56 Ľutina,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

3

m3

57,00

171,00

1

ks

0,00

0,00

suchy beton C12/15-X0(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S2 - dokončenie chodnika ku
obchodu
Doprava vlastná SB605AA

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

171,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

171,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

006/03/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

EKOSVIP, s.r.o.
Ovocinárska 48
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
EKOSVIP, s.r.o.
Ovocinárska 48
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
36449717
DIČ:
2020004646
IČ DPH: SK2020004646

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.03.2017
07.04.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EKOSVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.
4.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

88
1
1
1

ks
ks
ks
ks

17,30
15,12
56,16
60,00

rúra PVC DN300 / 5000
poklop betonovy 800
Konus 1000-625/600/90
betonova rúra 1000 /1000

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

1 522,40
15,12
56,16
60,00
1 653,68

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

1 653,68

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

OBJEDNÁVKA číslo:

007/03/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

AURIOL spol. s r.o.
Berlínska 2457/6
040 13 Košice
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
AURIOL spol. s r.o.
Berlínska 2457/6
040 13 Košice
Slovenská republika

IČO:
45504831
DIČ:
2023042428
IČ DPH: SK2023042428

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.03.2017
28.04.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

4 000,00

zemné práce - vyrovnanie terénu za OcÚ, traktor báger + nákl. automobil

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

4 000,00
4 000,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

4 000,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

008/03/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o.
B. Němcovej 2643
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o.
B. Němcovej 2643
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

IČO:
47156082
DIČ:
2023769693
IČ DPH: SK2023769693

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.03.2017
31.03.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

100,80

Montážne práce s plošinou - výmena svietidiel

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

100,80
100,80

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

100,80

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

OBJEDNÁVKA číslo:

009/03/17

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:
IČ DPH: SK2020519578

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.03.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Progres GEO, s.r.o., Masaryková 16, 080 01 Prešov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

800,00

Geodetické práce, zameranie skutkového stavu - križovatka , chodník

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

800,00
800,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

800,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

010/03/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Pavol Feňuš - PALFE SLOVAKIA
Kamencová 24
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Pavol Feňuš - PALFE SLOVAKIA
Kamencová 24
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
37711580
DIČ:
1045007667
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.03.2017
01.06.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

5

ks

180,00

Vybudovanie protipovodňových priehradzok

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

900,00
900,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

900,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

011/03/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Pavol Feňuš - PALFE SLOVAKIA
Kamencová 24
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Pavol Feňuš - PALFE SLOVAKIA
Kamencová 24
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
37711580
DIČ:
1045007667
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.03.2017
01.06.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

350,00

Odstránenenie havarijneho stavu na priepuste - prebitie a prečistenie daždového
priepustu pod miestnou komunikáciou

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

350,00
350,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

350,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

012/03/17

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

IČO:
47200529
DIČ:
2023789614
IČ DPH: SK2023789614

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.03.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: MAXPEL s.r.o., 9. mája 26, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

Názov položky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Istič 16B/3
Vyp. 1pol
krabička panel plytka
skrutka + hmoždina
skrutka do krabičky
svorka WAGO 2 pol
sworka WAGO 4 *1,25
kabel CYKY 2O*1,5
Aku batéria AAA
CYKY 4B*2,5
rúrk FXP25 chranička PVC
predlžovaci kabel 5m 3zas

Dodacie a platobné podmienky:

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1
1
4
2
4
1
10
2
65
50
1

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
m
ks
ks

11,90
1,90
0,50
0,08
0,03
0,35
0,80
0,47
2,30
1,10
0,58
4,89

Suma

11,90
1,90
0,50
0,32
0,06
1,40
0,80
4,70
4,60
71,50
29,00
4,89
131,57

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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)

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

131,57

OBJEDNÁVKA číslo:

012/03/17
Strana:

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus
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ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

001/04/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.04.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

30,00

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

30,00
30,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

30,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

002/04/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

SAD Prešov, a.s.
Košická 2
080 69 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
SAD Prešov, a.s.
Košická 2
080 69 Prešov
Slovenská republika

IČO:
36477125
DIČ:
2020009167
IČ DPH: SK2020009167

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.04.2017
11.05.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

0,00

0,00

1

ks

0,00

0,00

1

ks

0,00

0,00

Autobusovú prepravu detí MŠ v Drienici dňa 11.5.2017. Trasa: Drienica
/zastávka horný koniec/ -- Prešov /Hvezdáreň/ a späť.
program: 10:00 hod. pristavenie autobusu zastávka Horný koniec (oproti MŠ) v
Drienici.
o 11:00 - 12:00 hod. program pre deti vo Hvezdárni v Prešove.
12:10 hod.odchod autobusu z PO do Drienice.
Počet osôb: 25.

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

0,00
0,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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)

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

0,00

OBJEDNÁVKA číslo:

002/04/17
Strana:

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Igor Birčák, Tel.: 514584222, Fax: 514584222, email: obec@drienica.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus
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ODBERATEĽ:
OBEC DRIENICA
Obecný úrad 168
083 01 Drienica
Slovenská republika
IČO:
DIČ:

OBJEDNÁVKA číslo:

003/04/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.04.2017
27.04.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

50,00

Školské pomôcky pre predškolskú výchovu v MŠ

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

50,00
50,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

50,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

004/04/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Remopel s.r.o
Hollého 30/352
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Remopel s.r.o
Hollého 30/352
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
36474614
DIČ:
2020005218
IČ DPH: SK2020005218

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.04.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Remopel s.r.o, Hollého 30/352, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1

ks
ks

48,80
25,00

Kanalizačná šachta cestná vpusť výška s dnom
preprava z Prešova

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

48,80
25,00
73,80

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

73,80

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

OBJEDNÁVKA číslo:

005/04/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

DEGRO s.r.o.
Okrajová 39
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
DEGRO s.r.o.
Okrajová 39
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
46924337
DIČ:
2023650992
IČ DPH: SK2023650992

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.04.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

Názov položky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ložisko zadné fabia
tekutý stierač
silentblok zadnej nápravy fab.
podložka Cu
čistič motora
brzdová kapalina DOT4
hadica paliva
remeň drážkový
olej servo fab.
výmena ložiska
výmena zadných silentblokov

Dodacie a platobné podmienky:

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1
2
10
2
2
3
1
1
1
2

ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
ks
ks

73,00
4,20
24,70
0,15
5,00
3,00
3,70
11,50
15,50
40,00
15,00

Suma

73,00
4,20
49,40
1,50
10,00
6,00
11,10
11,50
15,50
40,00
30,00
252,20

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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)

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

252,20

OBJEDNÁVKA číslo:

005/04/17
Strana:

Pečiatka a podpis

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

2/2

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

OBJEDNÁVKA číslo:

001/05/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Slavconet s.r.o.
Komenského 8
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Slavconet s.r.o.
Komenského 8
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
44662939
DIČ:
2022805796
IČ DPH: SK2022805796

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.05.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Slavconet s.r.o., Komenského 8, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

200,00

fotopasca 12Mpx so sim modulom

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

200,00
200,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

200,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

002/05/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

EKOPRIM, s.r.o.
Strojnícka 17
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
EKOPRIM, s.r.o.
Strojnícka 17
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
31710115
DIČ:
2020520425
IČ DPH: SK2020520425

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.05.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

Makadamový kameň

Dodacie a platobné podmienky:

MJ

Jednotková cena

150 tona

0,00

Suma

0,00
0,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

0,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

003/05/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.05.2017
31.05.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Beton Garone s.r.o., Ľutinská 686/55, 082 56 Ľutina,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

8
1

m3
ks

57,60
60,30

Beton C12/15XO do základov
Doprava a stojne

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

460,80
60,30
521,10

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

521,10

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

OBJEDNÁVKA číslo:

004/05/17

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:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.05.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

175,45

Tovar pre MŠ v Drienici podľa internetovej objednávky.

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

175,45
175,45

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

175,45

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

OBJEDNÁVKA číslo:

005/05/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15
851 02 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15
851 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO:
36617661
DIČ:
2022208584
IČ DPH: SK2022208584

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.05.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02
Bratislava, Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

25,26

Toner pre tlačiaren Brother TN2120 v MŠ

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

25,26
25,26

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

25,26

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

OBJEDNÁVKA číslo:

006/05/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

FEM-STAV, s. r. o.
Dulová Ves 127
082 52 Dulová Ves
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
FEM-STAV, s. r. o.
Dulová Ves 127
082 52 Dulová Ves
Slovenská republika

IČO:
36825808
DIČ:
2022444512
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.05.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: FEM-STAV, s. r. o., Dulová Ves 127, 082 52 Dulová
Ves, Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

5

ks

1,00

protipovodňové priehradzky - budovanie

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

5,00
5,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

5,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

007/05/17

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:
IČ DPH: SK2020519578

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.05.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Progres GEO, s.r.o., Masaryková 16, 080 01 Prešov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

856,00

Geodetické práce, zameranie a vytýčenie obecných pozemkov v lokalite Gacky
pre rekonštrukciu a rozšírenie NN siete.

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

856,00
856,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

856,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

008/05/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

TLAČIAREŇ HEIDY, s. r. o.
Kpt. Nálepku 1406
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
TLAČIAREŇ HEIDY, s. r. o.
Kpt. Nálepku 1406
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
44037325
DIČ:
2022563092
IČ DPH: SK2022563092

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.05.2017
26.06.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

50

ks

0,72

Tlač plagátov na akciu MDD 2017 "Venujeme deň deťom 2017" formát A3

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

36,00
36,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

36,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

001/06/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.06.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1
1

ks
ks
ks

35,00
5,00
14,99

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ
Tovar pre MDD 2017 "Venujme deň deťom 2017"
Pamäťová karta 32GB

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

35,00
5,00
14,99
54,99

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

54,99

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

OBJEDNÁVKA číslo:

002/06/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

IČO:
33952264
DIČ:
1020745352
IČ DPH: SK1020745352

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.06.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Mária Kapallová - KAPAP, Záhradná 2555/5, 080 06
Ľubotice, Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

10

bl

2,88

Kancelársky papier A4 80g/500ks

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

28,80
28,80

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

28,80

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

OBJEDNÁVKA číslo:

003/06/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Bc. Miloš Kušnír
Tajovského 792/1
082 71 Lipany
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Bc. Miloš Kušnír
Tajovského 792/1
082 71 Lipany
Slovenská republika

IČO:
44677243
DIČ:
1080414786
IČ DPH: SK1080414786

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.06.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

1,00

Autobusovú prepravu detí MŠ na trase: Drienica - Spišská Nová Ves dňa
27.6.2017.

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

1,00
1,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

1,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

004/06/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

SLAVCONET SB s.r.o.
J. Jesenského 634/60
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
SLAVCONET SB s.r.o.
J. Jesenského 634/60
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
47691115
DIČ:
2024055572
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.06.2017
10.06.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

150

ks

4,48

Reklamné a darčekové predmety na MDD 2017 - akcia Venujeme deň deťom
2017 - trička

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

672,00
672,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

672,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

005/06/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Martin Magda - EjPROM
Víťaz 406
082 38 Víťaz
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Martin Magda - EjPROM
Víťaz 406
082 38 Víťaz
Slovenská republika

IČO:
30650640
DIČ:
1020951569
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.06.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

300,00

Štúdiu novej úpravy a rozšírenia rozmiestenenia NN siete v lokalite Gacky

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

300,00
300,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

300,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

006/06/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

osobna-preprava s.r.o.
Tajovského 792/1
082 71 Lipany
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
osobna-preprava s.r.o.
Tajovského 792/1
082 71 Lipany
Slovenská republika

IČO:
47483822
DIČ:
2023910702
IČ DPH: SK2023910702

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.06.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

150,00

Prepravu osôb - detí MŠ v Drienici s doprovodom na trase Drienica - Sp. N. Ves a
späť

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

150,00
150,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

150,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

007/06/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.06.2017
31.07.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: LIMPO s.r.o, Jesenná 1, 080 05 Prešov, Slovenská
republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

7,55

dar Fotokameň pre družobnú Gminu Wisniew pri príležitosti 100. rokov založenia
DHZ vo Wisniewe

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

7,55
7,55

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

7,55

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

OBJEDNÁVKA číslo:

008/06/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.06.2017
30.06.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Beton Garone s.r.o., Ľutinská 686/55, 082 56 Ľutina,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1,2

m3

57,60

Beton C12/15-XO NA BETONOVANIE STOPOV DOPRAVNEHO ZNACENIA

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

69,12
69,12

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

69,12

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

OBJEDNÁVKA číslo:

009/06/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

GOLITEX s.r.o.
Puškinova 616/20
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
GOLITEX s.r.o.
Puškinova 616/20
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
48290904
DIČ:
2120127174
IČ DPH: SK2120127174

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

12.06.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.
4.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1
1
1

ks
ks
ks
ks

32,50
2,20
22,50
2,31

Monterkova súprava
čiapka
pracovná obuv
pracovné rukavice

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

32,50
2,20
22,50
2,31
59,51

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

59,51

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

OBJEDNÁVKA číslo:

001/07/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava
Slovenská republika

IČO:
36192384
DIČ:
2020052276
IČ DPH: SK2020052276

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.07.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

165,00

Kancelársky tovar a tovar pre potreby obce podľa vlastného výberu - vytvorenie
internetovej objednávky

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

165,00
165,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

165,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

002/07/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.07.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

2
20

ks
ks

20,60
1,05

Pohar trofej pri priležitosti otvorenia 1. cyklotrasy v obci (Den obce Drienica 2017)
Medaila so stuhou

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

41,20
21,00
62,20

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

62,20

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

OBJEDNÁVKA číslo:

003/07/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.07.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
26

ks
ks

3,55
0,45

Obálka B6 dopor do vl. ruk 50ks
bublifuk - MDD 2017

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

3,55
11,70
15,25

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

15,25

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

OBJEDNÁVKA číslo:

004/07/17

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:
2022097968
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

03.07.2017
07.07.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o, Drienica 566, 083
01 Drienica, Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

200,00

Tovar na prípravu guľašu na Deň obce Drienica 2017

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

200,00
200,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

200,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

001/08/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.08.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

8,79

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ Drienica

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

8,79
8,79

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

8,79

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

OBJEDNÁVKA číslo:

002/08/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15
851 02 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15
851 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO:
36617661
DIČ:
2022208584
IČ DPH: SK2022208584

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.08.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02
Bratislava, Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.
4.
5.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

2
3
1
2
3

ks
ks
ks
ks
ks

61,20
58,68
19,80
21,60
21,60

Toner Lexmark X544 /čierna
Lexmark X544 - farebne
Toner HP CF280X
Naplň Epson T7011 black
Naplň Epson farebne

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

122,40
176,04
19,80
43,20
64,80
426,24
0,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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)

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

426,24

OBJEDNÁVKA číslo:

002/08/17
Strana:

Pečiatka a podpis

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

2/2

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

OBJEDNÁVKA číslo:

003/08/17

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:
IČ DPH: SK2020519578

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.08.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Progres GEO, s.r.o., Masaryková 16, 080 01 Prešov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

840,00

Geodetické práce - zameranie a vytyčenie v terene

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

840,00
840,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

840,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

004/08/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Ing. Jozef Majtner
Tehelná 9
0 Lipany
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Ing. Jozef Majtner
Tehelná 9
0 Lipany
Slovenská republika

IČO:
35528737
DIČ:
1023401698
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.08.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1

ks
ks

100,00
100,00

Znalecký posudok parcelaC-KN 1675/4
Znalecký posudok parcela 452/3

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

100,00
100,00
200,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

200,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

005/08/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.08.2017
04.08.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

39,12

Ceny pre akciu "Majster kuchár vo varení guľášu 2017" - grafické práce, potlač
variech a záster

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

39,12
39,12

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

39,12

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

OBJEDNÁVKA číslo:

006/08/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

BIELY DOM SK, s.r.o.
17. novembra 409/51
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
BIELY DOM SK, s.r.o.
17. novembra 409/51
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
47509571
DIČ:
2023947431
IČ DPH: SK2023947431

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.08.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

1,00

Oprava elektrickej rúry MORA MKN 51102GW - nefunkčný termostat

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

1,00
1,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

1,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

007/08/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

CIPEX s.r.o.
19.januára 4
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
CIPEX s.r.o.
19.januára 4
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
50974068
DIČ:
IČ DPH: SK2120543843

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.08.2017
28.09.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

30,00

Dopravu kobercov do MŠ - termín bude upresnený po kúpe kobercov telefonicky

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

30,00
30,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

30,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

008/08/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Martin Magda - EjPROM
Víťaz 406
082 38 Víťaz
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Martin Magda - EjPROM
Víťaz 406
082 38 Víťaz
Slovenská republika

IČO:
30650640
DIČ:
1020951569
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.08.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

0,00

0,00

1

ks

0,00

0,00

1

ks

0,00

0,00

Objednavame si u Vas vypracovanie projektovej a rozpoctovej dokumentacie v
stupni pre uzemne rozhodnutie, stavebne povolenie a realizaciu na stavbu:OBEC
DRIENICA ČASŤ GACKYÚprava a rozšírenie sekundárnych nn rozvodovSO 01
SO 01 - Úprava a rozšírenie nn rozvodovSO 02 - Rekonštrukcia OEZ
Investor: Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 KošiceInvestor v
zastúpení: Obec Drienica, Drienica 168 083 01 Sabinov

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

0,00
0,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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)

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

0,00

OBJEDNÁVKA číslo:

008/08/17
Strana:

Pečiatka a podpis

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

2/2

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

OBJEDNÁVKA číslo:

009/08/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Bc. Boris Slávik, BORA
Komenského 25
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Bc. Boris Slávik, BORA
Komenského 25
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
43631681
DIČ:
1078477851
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.08.2017
31.08.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

168,00

Pamätná tabuľa (pamätník partizána na Lysej)

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

168,00
168,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

168,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

010/08/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Ján Molnár - KOMINÁRSTVO
Kamenica 646
082 71 Kamenica
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO
Kamenica 646
082 71 Kamenica
Slovenská republika

IČO:
34508503
DIČ:
1020761786
IČ DPH: SK1020761786

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.08.2017
31.08.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Ján Molnár, Kamenica 411, 082 71 Kamenica,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

3

ks

8,67

Kontrolu a čistenie komínov

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

26,01
26,01

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

26,01

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

OBJEDNÁVKA číslo:

011/08/17

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

IČO:
47200529
DIČ:
2023789614
IČ DPH: SK2023789614

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.08.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: MAXPEL s.r.o., 9. mája 26, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

250,00

Elektrikársky inštalačný a iný spotebný materiál pre potreby obce

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

250,00
250,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

250,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

001/09/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

04.09.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

1,00

Koncelársky tovar pre potreby OcÚ Drienica

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

1,00
1,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

1,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

002/09/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

ESET, spol. s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
ESET, spol. s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO:
31333532
DIČ:
2020317068
IČ DPH: SK2020317068

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

04.09.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: ESET, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

67,13

Antivirusový program pre 3ks PC na 2 roky

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

67,13
67,13

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

67,13

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

OBJEDNÁVKA číslo:

003/09/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Martin Bujňák - KAMEL
Krásna Lúka 162
082 73 Krásna Lúka
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Martin Bujňák - KAMEL
Krásna Lúka 162
082 73 Krásna Lúka
Slovenská republika

IČO:
40291952
DIČ:
1023790636
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

04.09.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

203,00

Opravu verejného osvetlenia.

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

203,00
203,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

203,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

004/09/17

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:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

04.09.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

80,00

Tovar pre predškolákov a deti MŠ v Drienici

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

80,00
80,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

80,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

005/09/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Besna spol. s r. o.
Drienica 63
083 01 Drienica
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Besna spol. s r. o.
Drienica 63
083 01 Drienica
Slovenská republika

IČO:
36453331
DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

04.09.2017
11.09.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Besna spol. s r. o., Drienica 63, 083 01 Drienica ,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

67
18

m
ks

4,12
4,11

Ochranné siete na ihrisko 4m
ochranná sieť na ihrisko 3metrová

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

276,04
73,98
350,02

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

350,02

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

OBJEDNÁVKA číslo:

006/09/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Ján DEGRO
Námestie slobody 75
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Ján DEGRO
Námestie slobody 75
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
14359413
DIČ:
1020750544
IČ DPH: SK1020750544

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

04.09.2017
18.09.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Ján DEGRO, Námestie slobody 75, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

310,00

Oprava a výmena brzdových segmentov, výmena oleja

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

310,00
310,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

310,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

007/09/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

MJ projekt s.r.o.
Štúrova 422/11
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
MJ projekt s.r.o.
Štúrova 422/11
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská republika

IČO:
47535113
DIČ:
2023940072
IČ DPH: SK2023940072

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

04.09.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1

ks
ks

1 560,00
150,00

Projektová dokumentácia pre DSP Zberný dvor - trafostanica
Overenie PD inšpekčným orgánom EIC

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

1 560,00
150,00
1 710,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

1 710,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

008/09/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

MUZIKER, a.s.
Einsteinova 18
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
MUZIKER, a.s.
Einsteinova 18
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO:
35840773
DIČ:
2021680991
IČ DPH: SK7020001021

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

04.09.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1

ks
ks

179,00
179,00

bezdrôtovy mikrofon AEG WMS40mini VOC- 2ks, vratane stojanov a drziakov
Bezdrôtovy mikrofon VOC D US4 - 2ks

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

179,00
179,00
358,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

358,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

009/09/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

FER-KOV Ferenc Jozef
Murgašova 5
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
FER-KOV Ferenc Jozef
Murgašova 5
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
37467964
DIČ:
1020761159
IČ DPH: 1020761159

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

04.09.2017
29.09.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: FER-KOV Ferenc Jozef, Murgašova 5, 083 01
Sabinov, Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

3 657,04

Montáž lavičky cez potok pre peších

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

3 657,04
3 657,04

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

3 657,04

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

OBJEDNÁVKA číslo:

010/09/17

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:
IČ DPH: SK2020519578

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

04.09.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Progres GEO, s.r.o., Masaryková 16, 080 01 Prešov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

996,00

Geodetcké práce - areál za obecným úradom

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

996,00
996,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

996,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

001/10/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.10.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
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 a MŠ podľa vlastného výberu

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

50,00
50,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

50,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

002/10/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.10.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

Názov položky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

nemrznuca kapalina do ostrekobvačov
Olej PP90 10L
Olej M7ADX 10L
dest voda
oprava predného náboja zetor - výmena ložísk
ložisko pred nápravy
manžeta
čistič palubnej dosky
olej OTHP 4L
žiarovka H7 12V
uloženie a ložiska predných tlmičov nápravy
Výmena uloženia tlmiča
olej filter fabia

Dodacie a platobné podmienky:

Množstvo

MJ

Jednotková cena

3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

5,70
24,00
25,00
1,70
70,00
52,00
16,00
6,50
11,90
5,50
34,90
25,00
6,50

Suma

17,10
24,00
25,00
1,70
70,00
52,00
16,00
6,50
11,90
11,00
69,80
50,00
6,50
361,50

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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

361,50

OBJEDNÁVKA číslo:

002/10/17
Strana:

Pečiatka a podpis

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

2/2

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

OBJEDNÁVKA číslo:

003/10/17

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:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.10.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

4
2
1

ks
ks
ks

2,30
3,50
5,00

Pompon červený
pompon cerveny veľky
doprava a balné

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

9,20
7,00
5,00
21,20

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

21,20

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

OBJEDNÁVKA číslo:

004/10/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Peter Roba
Dubovica 237
082 71 Dubovica
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Peter Roba
Dubovica 237
082 71 Dubovica
Slovenská republika

IČO:
17152542
DIČ:
1020756253
IČ DPH: SK1020756253

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.10.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

275,00

Zabezpečenie a dodanie občerstvenia na akciu Šarišská heligónka 2017

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

275,00
275,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

275,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

005/10/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Folklórna skupina ŠOMKA
Drienica 168
083 01 Drienica
Slovenská republika

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

IČO:
42081050
DIČ:
2022572750
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.10.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

1 600,00

Organizovanie podujatia Šarišská heligónka 2017.

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

1 600,00
1 600,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

1 600,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

006/10/17

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:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.10.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o, Drienica 566, 083
01 Drienica, Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

120

ks

3,50

Guľaš na Šarišskú heligónku 2017

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

420,00
420,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

420,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

007/10/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.10.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

65
70
100

ks
ks
ks

0,65
0,75
0,35

samolepka Šarišská heligónka 2017
Ďakovný list - návrh a tlač
tlač plagat A3

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

42,25
52,50
35,00
129,75

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

129,75

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

OBJEDNÁVKA číslo:

008/10/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.10.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: LIMPO s.r.o, Jesenná 1, 080 05 Prešov, Slovenská
republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

16,70

Vlajka SR

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

16,70
16,70

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

16,70

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

OBJEDNÁVKA číslo:

009/10/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.10.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: LIMPO s.r.o, Jesenná 1, 080 05 Prešov, Slovenská
republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

26

ks

6,99

Ručník 100x150 s potlačou - akcia "Úcta k starším 2017"

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

181,74
181,74

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

181,74

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

OBJEDNÁVKA číslo:

010/10/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Advokátska kancelária Peter Rak, s.r.o.
Masarykova 13
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Advokátska kancelária Peter Rak, s.r.o.
Masarykova 13
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
50581121
DIČ:
2120375741
IČ DPH: SK2120375741

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.10.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

240,00

Vysporiadanie vzťahov k parcele KNC 730/2 p. Čarnicka Jana.

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

240,00
240,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

240,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

011/10/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

GOLITEX s.r.o.
Puškinova 616/20
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
GOLITEX s.r.o.
Puškinova 616/20
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
48290904
DIČ:
2120127174
IČ DPH: SK2120127174

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.10.2017
30.11.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

228,00

Pracovné a ochranné odevy a obuv pre pracovníkov MŠ podľa rozpisu.

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

228,00
228,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

228,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

012/10/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.10.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Beton Garone s.r.o., Ľutinská 686/55, 082 56 Ľutina,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1,5

m3

57,60

Beton C12/15XO - pätky lavičky

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

86,40
86,40

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

86,40

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

OBJEDNÁVKA číslo:

001/11/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Lipová 15
082 21 Veľký Šariš
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Lipová 15
082 21 Veľký Šariš
Slovenská republika

IČO:
45483078
DIČ:
2023019911
IČ DPH: SK2023019911

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.11.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

2.

3.
4.
5.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

600,00

600,00

1

ks

0,00

0,00

1

ks

1 188,00

1 188,00

1
1

ks
ks

0,00
180,00

0,00
180,00

Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania podľa § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. na predmet Stavebné práce v rámci výzvy č. 22/PRV/2017 pre
opatrenie 7-Zákaldné služby a obnova dedín vo vidieckých oblastiach,
podopatrenie 7.4.- Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštrukúry
Vypracovanie Žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 22/PRV/2017 pre opatrenie 7Zákaldné služby a obnova dedín vo vidieckých oblastiach, podopatrenie 7.4.Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania služieb pre
vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštrukúry
V.O. na pozíciu stavebného dozora

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

1 968,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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)

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

1 968,00

OBJEDNÁVKA číslo:

001/11/17
Strana:

Pečiatka a podpis

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

2/2

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

OBJEDNÁVKA číslo:

002/11/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.11.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
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 a MŠ podľa vlastného výberu

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

50,00
50,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

50,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

003/11/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Slovenská republika

IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
IČ DPH: SK2020273893

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.11.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

24,00

Vyjadrenie sa k existujúcim tel. sieťam v lokalite Gacky pre rozšíreni NN siete.

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

24,00
24,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

24,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

004/11/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Invest Leasing s r. o.
Duchnovičovo nám. 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Invest Leasing s r. o.
Duchnovičovo nám. 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
31413056
DIČ:
2021063704
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.11.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

386,00

Prepracovanie PD Zberný dvor, zosúladenie objektov SO 06 s pripojením na VN
sieť.

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

386,00
386,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

386,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

005/11/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

SPP - distribúcia , a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
SPP - distribúcia , a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
Slovenská republika

IČO:
35910739
DIČ:
2021931109
IČ DPH: SK2021931109

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.11.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

120,00

Vyjadrenie sa k PD NN-gacky

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

120,00
120,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

120,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

006/11/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

EXO Technologies, spol. s r. o.
Garbiarska 3
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
EXO Technologies, spol. s r. o.
Garbiarska 3
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská republika

IČO:
36485161
DIČ:
2020004503
IČ DPH: SK2020004503

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.11.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EXO Technologies, spol. s r. o., Garbiarska 3, 064 01
Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1

ks
ks

71,04
14,27

Hosting k doméne drienica.sk
doména: drienica.sk

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

71,04
14,27
85,31

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

85,31

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

OBJEDNÁVKA číslo:

007/11/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

ORIM - TENDER, s. r. o.
17. novembra 73
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
ORIM - TENDER, s. r. o.
17. novembra 73
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
44689454
DIČ:
2022821251
IČ DPH: SK2022821251

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.11.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

550,00

obstaranie motorového vozidla cez EKS

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

550,00
550,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

550,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

008/11/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

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

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

IČO:
36653616
DIČ:
2022213952
IČ DPH: SK2022213952

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.11.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Unistroj FG, spol. s.r.o., Hollého 51, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

2

ks

16,08

plechový výplň dverí - sklad multifunkčné ihrisko

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

32,16
32,16

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

32,16

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

OBJEDNÁVKA číslo:

009/11/17

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:
2020169723
IČ DPH: SK2020169723

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.11.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

13,00

Vyjadrenie sa k PD NN-gacky

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

13,00
13,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

13,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

010/11/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Advokátska kancelária Peter Rak, s.r.o.
Masarykova 13
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Advokátska kancelária Peter Rak, s.r.o.
Masarykova 13
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
50581121
DIČ:
2120375741
IČ DPH: SK2120375741

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.11.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

300,00

Vysporiadanie vzťahov k parcele KNC 730/2 p. Čarnicka Jana.

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

300,00
300,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

300,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

011/11/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Ing. Martin Piga, KOTVA
Moyzesova 848/11
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Ing. Martin Piga, KOTVA
Moyzesova 848/11
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
34815147
DIČ:
1020004403
IČ DPH: SK1020004403

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.11.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

60,00

Oprava el. vrtačky Makita HP 1620

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

60,00
60,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

60,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

012/11/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

ELMA PLUS, s. r. o.
Pod Kalváriou 8701/52B
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
ELMA PLUS, s. r. o.
Pod Kalváriou 8701/52B
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
44355220
DIČ:
2022673312
IČ DPH: SK2022673312

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.11.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

360,00

Rekonštrukcia NN prípojky obecnej chaty na Lysej.

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

360,00
360,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

360,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

013/11/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

EKOPRIM, s.r.o.
Strojnícka 17
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
EKOPRIM, s.r.o.
Strojnícka 17
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
31710115
DIČ:
2020520425
IČ DPH: SK2020520425

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.11.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

450,00

Posypový materiál fr. 4-8 kamenivo vrátane dopravy za OcÚ Drienica- 30T

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

450,00
450,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

450,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

014/11/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Ján DEGRO
Námestie slobody 75
083 01 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Ján DEGRO
Námestie slobody 75
083 01 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
14359413
DIČ:
1020750544
IČ DPH: SK1020750544

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

02.11.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Ján DEGRO, Námestie slobody 75, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1

ks
ks

360,00
30,00

Autosúčiastky pre Zetor stranový prevod
spotrebný materiál pre mot. vozidlá, oleje a prev. kvapaliny

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

360,00
30,00
390,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

390,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

001/12/17

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

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.12.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: EPoS SB, s.r.o., Puškinova 18, 083 01 Sabinov,
Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

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

06

06

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
5
1
1
140
16
27
1

ks
ks
ks
bl
ks
ks
ks
ks

1,00
0,27
2,68
6,70
0,11
8,18
2,20
70,00

Kancelársky tovar pre potreby OcÚ a MŠ podľa vlastného výberu
pero ulickove
tlac. listy A4
Etiketyy A4
tlač. karta skladova A4
Pero parker
kalendáre na rok 2018
Kancelársky tovar pre potreby OcÚ a MŠ podľa vlastného výberu

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

1,00
1,35
2,68
6,70
15,40
130,88
59,40
70,00
287,41

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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)

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

287,41

OBJEDNÁVKA číslo:

001/12/17
Strana:

Pečiatka a podpis

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

2/2

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

OBJEDNÁVKA číslo:

002/12/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Ing. Bibiana Mrázová - znalec č. 914553
17. novembra 78
08301 Sabinov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Ing. Bibiana Mrázová - znalec č. 914553
17. novembra 78
08301 Sabinov
Slovenská republika

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.12.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

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

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

110,00
110,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

110,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

003/12/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

MEVA-SK s.r.o. Rožňava
Krátka 574
049 51 Brzotín, časť Bak
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
Krátka 574
049 51 Brzotín, časť Bak
Slovenská republika

IČO:
31681051
DIČ:
2020500724
IČ DPH: SK2020500724

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.12.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

20
1

ks
ks

29,52
214,80

kuka nádoba na odpad 110l
Kontajner 1100L - plasty

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

590,40
214,80
805,20

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

805,20

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

OBJEDNÁVKA číslo:

004/12/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

IN kom, s.r.o.
Cesta pod Hradovou 40
040 01 Košice
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
IN kom, s.r.o.
Cesta pod Hradovou 40
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO:
36200361
DIČ:
2020060471
IČ DPH: SK2020060471

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.12.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.
2.
3.
4.
5.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
1
1
4
1

ks
ks
ks
ks
ks

65,76
86,40
35,00
3,60
86,40

vianočné ozdoby - osvetlenie blikajuce zvonce
ozdoba na stlp stromček
ram na ozdobu
pasky kotviace nerez
ozdoba zaves s 3 hviezdami

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

65,76
86,40
35,00
14,40
86,40
287,96
0,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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)

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

287,96

OBJEDNÁVKA číslo:

004/12/17
Strana:

Pečiatka a podpis

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

2/2

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

OBJEDNÁVKA číslo:

005/12/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Mária Kapallová - KAPAP
Záhradná 2555/5
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

IČO:
33952264
DIČ:
1020745352
IČ DPH: SK1020745352

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.12.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Mária Kapallová - KAPAP, Záhradná 2555/5, 080 06
Ľubotice, Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

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

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1
15
10
100
20
20

bl
bl
ks
ks
ks
ks

2,50
2,88
1,54
0,08
0,40
0,20

euroobal A4
papier xero A4
Poradač A4
spisovy obal
toaletný papier
toaletný papie prof

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

2,50
43,20
15,36
7,80
8,00
4,00
80,86

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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)

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

80,86

OBJEDNÁVKA číslo:

005/12/17
Strana:

Pečiatka a podpis

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

2/2

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

OBJEDNÁVKA číslo:

006/12/17

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:
2020524583
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.12.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa: Kvatrospol Prešov, s.r.o, Strojnícka 12, 080 06
Prešov, Slovenská republika
Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

10

ks

6,60

Posypová soľ 50kg

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

66,00
66,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

66,00

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

OBJEDNÁVKA číslo:

007/12/17

Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

00326968
2020543085

Advokátska kancelária Peter Rak, s.r.o.
Masarykova 13
080 01 Prešov
Slovenská republika

Korešp. adresa:
Prevádzka:
DODÁVATEĽ:
Advokátska kancelária Peter Rak, s.r.o.
Masarykova 13
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO:
50581121
DIČ:
2120375741
IČ DPH: SK2120375741

Dátum vyhotovenia
Termín dodania

01.12.2017

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Dodacia adresa:

Objednávame si u Vás:
P. č. Číslo položky

1.

Názov položky

Množstvo

MJ

Jednotková cena

1

ks

120,00

Vysporiadanie vzťahov k parcelam - p. Basár

Dodacie a platobné podmienky:

Suma

120,00
120,00

Zaokrúhlenie:

Celková suma:

Cena spolu

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 a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

120,00

