
OBEC VIESKA NAD ŽITAVOU 

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou

1.6.2022                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  Ivana Turčeková krajčírstvo - Ivana
                       Vieska nad Žitavou 3
                      
IČO: 34392700

O b j e d n á v k a č. 48/2022

Objednávame u Vás:  vyhotovenie detských krojov  7 ks –detský dievčenský  kroj /požitavský/

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

1.6.2022                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ Ondrej Herda 
                    1. mája 70
                    953 01 Zlaté Moravce  
IČO: 42125308

O b j e d n á v k a č. 49/2022

Objednávame u Vás:  autobusovú dopravu 

29.6.2022  Janíkovce a späť

9.7.2022   Čierny Balog a späť

13.8.2022  Bystričany a späť 

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

1.6.2022                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ Olymp Erby, s.r.o.
                   Maďarovská 145
                   Santovka  
IČO: 52365921

O b j e d n á v k a č. 50/2022

Objednávame u Vás:  sklenená misa s erbom

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

1.6.2022                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ : Mgr. Peter Miklóssy, 
                      Hlavná 1221
                      95216 Vráble 
                     
IČO: 42125308

O b j e d n á v k a č. 51/2022

Objednávame u Vás:  právne poradenstvo  

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 ................................



Realizované s fnančnou podporou Nitrianskeho          

                                                                 samosprávneho kraja“

OBEC VIESKA NAD ŽITAVOU 

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou

27.6.2022                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ : Mgr.art. Vlasta Mudríková

spevacka.mudrikova@gmail.com

 
 

O b j e d n á v k a č. 52/2022

Objednávame u Vás:   objednávame  u Vás vystúpenie hudobnej skupiny dňa 5.6.2022 v rámci 
projektu:  20. výročie osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda. 

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

27.6.2022                                              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. 53/2022

Objednávame u Vás:

stravovanie pre dôchodcov v mesiaci júl 2022

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

         27.6.2022                                              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. 54/2022

Objednávame u Vás:

Poskytovanie stravovania dôchodcom v mesiaci júl  2022

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 ................................




