
OBEC VIESKA NAD ŽITAVOU 

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou

2.5.2022                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ Mgr. Peter Miklóssy
                    Hlavná 1221
                    952 16  Vráble 
IČO: 42125308

O b j e d n á v k a č. 41/2022

Objednávame u Vás:  právne poradenstvo – výkon samosprávnej pôsobnosti 

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

2.5.2022                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ Marián Šupa,
                   Hollého 164
                   Veľké Kostoľany 
IČO: 11906022

O b j e d n á v k a č. 42/2022

Objednávame u Vás:  čap do kol. Starjet 1 ksi poist. Starjet 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

13.5.2022                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ : AGF INVWAR, s.r.o.
                     Bajkálska 133
                     Bratslava 
IČO: 34117865

O b j e d n á v k a č. 43/2022

Objednávame u Vás:  kosačka Honda i 1 ksi motorová s pohonomi olej 

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

13.5.2022                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ : Psychologické centrum s.r.o.
                       Pajorova 11
                       Košice  
IČO: 46996737

O b j e d n á v k a č. 44/2022

Objednávame u Vás:   dopravná psychológia i 4 x 

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

19.5.2022                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  AUTOCENTRUM Ing. Juraj Mladý
                       Mlynská  42
                       Vieska nad Žitavou 
                       
IČO: 46919449

O b j e d n á v k a č. 45/2022

Objednávame u Vás:   oprava motorového vozidla Kango 

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

27.5.2022                                              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. 46/2022

Objednávame u Vás:

stravovanie pre dôchodcov v mesiaci jún 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

         27.5.2022                                              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. 47/2022

Objednávame u Vás:

Poskytovanie stravovania dôchodcom v mesiaci jún  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 ................................


