
OBEC VIESKA NAD ŽITAVOU  

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52 

Vieska nad Žitavou    Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou 

1.3.2019                                                  IČO: 00308617 

  DIČ: 2021058765 

 

 

Dodávateľ:    Jozef Herda – autobusová doprava 

                        Ul. 1. mája 70 

                        Zlaté Moravce  

 

O b j e d n á v k a č. 20/2019 

 Objednávame u Vás: 

- dopravu autobusom dňa 22. júna 2019 na trase Vieska nad Žitavou – Vieska – Dunajská 

Streda 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  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 

6.3.2019                                      IČO: 00308617 

  DIČ: 2021058765 

 

 

Dodávateľ:    Milan Kramár, MIKRA 

                        Hlavná 188 

                        Nevidzany  

IČO: 30944511 

 

O b j e d n á v k a č. 21/2019 

 Objednávame u Vás: 

- poistka hlavica 1 x 

- žiarovka LED 4 x 

- svietidlo LED panel 4x 

 

 

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 

21.3.2019                                      IČO: 00308617 

  DIČ: 2021058765 

 

 

Dodávateľ:    UP Slovensko  

                        Vajnorská 32 

                       Bratislava  

IČO: 31396674    

 

O b j e d n á v k a č. 22/2019 

 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 

14.3.2019                                                 IČO: 00308617 

  DIČ: 2021058765 

 

 

Dodávateľ:    Kominárstvo Tesárske Mlyňany 

                         Lúčna 399 

                         Tesárske Mlyňany 

IČO: 22680624 

 

O b j e d n á v k a č. 23/2019 

 Objednávame u Vás: 

- revízie na vykurovacích spotrebičoch komínoch a dymovodoch 

 

 

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 

14.3.2019                                      IČO: 00308617 

  DIČ: 2021058765 

 

 

Dodávateľ:    KOPROEKO s.r.o. 

                        Čajkovského 2 

                       Nitra 

IČO: 52040429 

 

O b j e d n á v k a č. 24/2019 

 Objednávame u Vás: 

- externý manažment pre akciu Most v trase cesty III/1663 v obci k Vieska nad Žitavou 

 

 

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 

21.3.2019                                      IČO: 00308617 

  DIČ: 2021058765 

 

 

Dodávateľ:    UP Slovensko  

                        Vajnorská 32 

                       Bratislava  

IČO: 31396674    

 

O b j e d n á v k a č. 25/2019 

 Objednávame u Vás: 

- stravné lístky 120 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 

21.3.2019                                      IČO: 00308617 

  DIČ: 2021058765 

 

 

Dodávateľ:    Štefan Marton 

                        Staničná 18 

                       Slepčany  

IČO: 40332691 

 

O b j e d n á v k a č. 26/2019 

 Objednávame u Vás: 

Údržbárske práce na 12 BJ – vstupný vchod pokládka dlažby  

 

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 

21.3.2019                                      IČO: 00308617 

  DIČ: 2021058765 

 

 

Dodávateľ:    TBR s.r.o. 

                        Sídl. Žitava 1401/11 

                       Vráble 

IČO: 46987797 

 

O b j e d n á v k a č. 27/2019 

 Objednávame u Vás: 

Spílenie tují v cintoríne 11 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  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 

27.3.2019                                      IČO: 00308617 

  DIČ: 2021058765 

 

 

Dodávateľ:    Pavol Riecky  

                        Montua  4 

                       Levice 

IČO: 37424611 

 

O b j e d n á v k a č. 28/2019 

 Objednávame u Vás: 

- kancelárske potreby  xerox 5 bal, špalok 2 ks, obálka A4 30, pero 10 ks, potvrdenka 

s juxtou 10 ks, zvýrazňovač 2 ks,  spony 2 ks, lepiaca páska 2 ks, etiketa 1 com, cartige 1 

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  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 

27.3.2019                                      IČO: 00308617 

  DIČ: 2021058765 

 

 

Dodávateľ: Ing. Erika Kusyová 

                    R. Jašíka 1874/10 

                    960 01  Zvolen   

IČO: 416 54 196                             DIC 1045005544 

 

 

O b j e d n á v k a č. 29/2019 

 Objednávame u Vás: 

 Seminár -  e schránka 

Počet účastníkov 2 

 

 

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 

29.3.2019                                                 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. 30/2019 

Objednávame u Vás: 

Poskytovanie stravovania dôchodcom v mesiaci apríl 2019 

 

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

 

 

 


