
OBEC VIESKA NAD ŽITAVOU 

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou

3.1.2020                                                IČO: 00308617

  DIČ: 2021058765

Dodávateľ:    SOFT-GL, s.ro.

                        Belehradská 1

                        Košice 

IČO: 36182214

O b j e d n á v k a č. 01/2020

Objednávame u Vás:

- Aktualizácia softaru  + servis

S pozdravom

Štefan Mladý

starosta obce                                

Finančná operácia alebo jej časť je- nie je v súlade s osobitnými, vnútornými predpismi, rozpočtom obce, 
zmluvným plnením, 
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať  
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
meno a priezvisko  vedúceho odboru - starosta obce Štefan Mladý

dátum...................................

podpis..................................
Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal overenie Mgr. Monika Badová

Dátum................................

Podpis ................................



OBEC VIESKA NAD ŽITAVOU 

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou

10.1.2020                                  IČO: 00308617

  DIČ: 2021058765

Dodávateľ:    VERLAG DASHOFER,  s.r.o.

                        Železničiarska 13

                        Bratslava 

IČO: 35730129

O b j e d n á v k a č. 2/2020

Objednávame u Vás:

Praktická prírukka pre obce
Cena 54,00 EUR

S pozdravom

Štefan Mladý

starosta obce                                

Finančná operácia alebo jej časť je- nie je v súlade s osobitnými, vnútornými predpismi, rozpočtom obce, 
zmluvným plnením, 
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať  
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
meno a priezvisko  vedúceho odboru - starosta obce Štefan Mladý

dátum...................................

podpis..................................
Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal overenie Mgr. Monika Badová

Dátum................................

Podpis ................................



OBEC VIESKA NAD ŽITAVOU 

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou

10.1.2020                                  IČO: 00308617

  DIČ: 2021058765

Dodávateľ:    Galileo Corporations  s.r.o.

                        Čierna Voda 468

                        925 06 Čierna Voda 

IČO: 47192941

O b j e d n á v k a č. 3/2020

Objednávame u Vás:

Prepojenie úradnej tabule 

Celková suma 319,99 EUR. 

S pozdravom

Štefan Mladý

starosta obce                                

Finančná operácia alebo jej časť je- nie je v súlade s osobitnými, vnútornými predpismi, rozpočtom obce, 
zmluvným plnením, 
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať  
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
meno a priezvisko  vedúceho odboru - starosta obce Štefan Mladý

dátum...................................

podpis..................................
Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal overenie Mgr. Monika Badová

Dátum................................

Podpis ................................



OBEC VIESKA NAD ŽITAVOU 

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou

13.1.2020                                  IČO: 00308617

  DIČ: 2021058765

Dodávateľ:    VERLAG DASHOFER,  s.r.o.

                        Železničiarska 13

                        Bratslava 

IČO: 35730129

O b j e d n á v k a č. 4/2020

Objednávame u Vás:

Praktická prírukka pre obce
Cena 54,00 EUR

S pozdravom

Štefan Mladý

starosta obce                                

Finančná operácia alebo jej časť je- nie je v súlade s osobitnými, vnútornými predpismi, rozpočtom obce, 
zmluvným plnením, 
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať  
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
meno a priezvisko  vedúceho odboru - starosta obce Štefan Mladý

dátum...................................

podpis..................................
Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal overenie Mgr. Monika Badová

Dátum................................

Podpis ................................



OBEC VIESKA NAD ŽITAVOU 

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou

13.1.2020                                  IČO: 00308617

  DIČ: 2021058765

Dodávateľ:    Galileo Corporations  s.r.o.

                        Čierna Voda 468

                        925 06 Čierna Voda 

IČO: 47192941

O b j e d n á v k a č. 5/2020

Objednávame u Vás:

Prepojenie úradnej tabule 

Celková suma 319,99 EUR. 

S pozdravom

Štefan Mladý

starosta obce                                

Finančná operácia alebo jej časť je- nie je v súlade s osobitnými, vnútornými predpismi, rozpočtom obce, 
zmluvným plnením, 
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať  
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
meno a priezvisko  vedúceho odboru - starosta obce Štefan Mladý

dátum...................................

podpis..................................
Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal overenie Mgr. Monika Badová

Dátum................................



Podpis ................................

Obec Vieska nad Žitavou

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou

13.1.2020                                             IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  Damedis, s.r.o.
                        Krenova 89/19
                        Brno-Stred
                        
IČO:               26931664

O b j e d n á v k a č. 6/2020

Objednávame u Vás: 

                        Toner HP 2x

S pozdravom

Štefan Mladý

starosta obce      

                                                        

Finančná operácia alebo jej časť je- nie je v súlade s osobitnými, vnútornými predpismi, rozpočtom obce, 
zmluvným plnením, 
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať  
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
meno a priezvisko  - starosta obce Štefan Mladý

dátum...................................

podpis..................................
Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal overenie Mgr. Monika Badová

Dátum................................

Podpis ................................



Obec Vieska nad Žitavou

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou

22.1.2020                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  Pavol Riecky
Ul. Montua 4
Levice 
IČO: 37424611

O b j e d n á v k a č. 7/2020

Objednávame u Vás:

Kancelárske potreby : šanon A4 10 ks, rýchloviazak 20 ks ,rýchloviazak RZC 20 ks, odkl. Komo. 5 ks, 
obálka C6 50 ka, dierovak 1 ks, zošívakka 1 ks, pero 10 ks, blok špalík 2 ks, spona2 bal, potvrdenka 
s juxtou 10 ks, xerox10 bal, euroobal 100 ks, PPD 2 ks, toner HP 1 ks, etikety2 ks, lepiaca páska 1 ks, 
páska 50 x 66 1 ks, far. Papier 1 bal, pero prof. 2 ks 

S pozdravom

Štefan Mladý

starosta obce      

                                                        

Finančná operácia alebo jej časť je- nie je v súlade s osobitnými, vnútornými predpismi, rozpočtom obce, 
zmluvným plnením, 
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať  
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
meno a priezvisko  - starosta obce Štefan Mladý

dátum...................................

podpis..................................
Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal overenie Mgr. Monika Badová



Dátum................................

Podpis ...............................

OBEC VIESKA NAD ŽITAVOU 

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou

23.1.2020                                  IČO: 00308617

  DIČ: 2021058765

Dodávateľ:    UP Slovensko 

                        Vajnorská 32

                       Bratslava 

IČO: 31396674   

O b j e d n á v k a č. 8/2020

Objednávame u Vás:

- stravné lístky 180 ks v nominálnej hodnote 4,00 EUR

S pozdravom

Štefan Mladý

starosta obce                                

Finančná operácia alebo jej časť je- nie je v súlade s osobitnými, vnútornými predpismi, rozpočtom obce, 
zmluvným plnením, 
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať  
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
meno a priezvisko  vedúceho odboru - starosta obce Štefan Mladý

dátum...................................

podpis..................................
Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal overenie Mgr. Monika Badová

Dátum................................

Podpis ................................



Obec Vieska nad Žitavou

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou

30.1.2020                                               IČO: 00308617

  DIČ: 2021058765

Dodávateľ:   Alena Belenčíková ABM
                       Štúrova 369/7
                       952 01  Vráble 
IČO:45543691

O b j e d n á v k a č. 9/2020

Objednávame u Vás:

Poskytovanie stravovania dôchodcom v mesiaci február 2020

S pozdravom

Štefan Mladý

starosta obce      

                                                        

Finančná operácia alebo jej časť je- nie je v súlade s osobitnými, vnútornými predpismi, rozpočtom obce, 
zmluvným plnením, 
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať  
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
meno a priezvisko  - starosta obce Štefan Mladý

dátum...................................

podpis..................................
Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal overenie Mgr. Monika Badová

Dátum................................



Podpis ................................

Obec Vieska nad Žitavou

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou

31.1.2020                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  EMINENT, závodné stravovanie
Bernoláková 1
953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 31445551

O b j e d n á v k a č. 10/2020

Objednávame u Vás:

stravovanie pre dôchodcov v mesiaci február. 

S pozdravom

Štefan Mladý

starosta obce      

                                                        

Finančná operácia alebo jej časť je- nie je v súlade s osobitnými, vnútornými predpismi, rozpočtom obce, 
zmluvným plnením, 
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať  
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
meno a priezvisko  - starosta obce Štefan Mladý

dátum...................................

podpis..................................
Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal overenie Mgr. Monika Badová

Dátum................................



Podpis ................................


