
Obec Vieska nad Žitavou

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou

2.8.2019                                             IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ:    UP Slovensko 

                        Vajnorská 32

                       Bratslava 

IČO: 31396674   

O b j e d n á v k a č. 68/2019

Objednávame u Vás:

stravné lístky 120 ks po 4 EUR/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

6.8.2019                                             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. 69/2019

Objednávame u Vás:

3 ks tričká s potlačou 

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

13.8.2019                                             IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ:    Nomiland, sr.o

                        Magnezitárska 11

                       Košice  

IČO: 36174319   

O b j e d n á v k a č. 70/2019

Objednávame u Vás:

Ležadlo sklápacie 3 ks, šatňa ementál 1 ks, dvierka 4 ks, tyč na ramienka 4 ks, stolová doska 3 ks, 
nohy štvorcové 3 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

13.8.2019                                             IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ:    EKOPROGRES, VD

                        Zamarovská 260

                       Trenčín  

IČO: 00586374   

O b j e d n á v k a č. 71/2019

Objednávame u Vás výmenu riadenia Siemens LOGO

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

20.8.2019                                             IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ:    Milan Kramár Mikra

                        188

                       Nevidzany 

IČO: 30944511 

O b j e d n á v k a č. 72/2019

Objednávame u Vás svietdlo LD ZU 1115,12 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  - 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

22.8.2019                                             IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ:    MAQIUTA

                        Soľná 738/36

                       Nitrianske Pravno 

IČO: 36316881   

O b j e d n á v k a č. 73/2019

Objednávame u Vás:

Pedagogická diagnostka 30 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

26.8.2019                                             IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ:    Ing. Andrej Miškolci AMIS

                        Vysoká 440

                       Obyce 

IČO: 43063269  

O b j e d n á v k a č. 74/2019

Objednávame u Vás:

Oprava kotla

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

26.08.2019                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  AUTOCENTRUM Ing. Juraj Mladý
                        Mlynská 42
                        951 52 Vieska nad Žitavou 

     
IČO:             46919449

O b j e d n á v k a č. 75/2019

Objednávame u Vás:

Akumulátor 55 AH  
Práca Oprava elektroinštalácie 
Motorový olej SAE 30 na elektrocentrálu EP 8000T
Zapaľovacia sviečka –Elektrocentrála EP 8000T
Práca – elektrocentrála – výmena motorového leja, prečistenie palivovej sústavy, údržba stroja 
Motorový lej SAE 30 na prenosné plávajúce čerpadlo PH 1200R
Práca - Údržba stroja – prenosné plávajúce čerpadlo
Motorový olej SAE  na motorové kalové čerpadlo 80 PCSW-24
Práca – údržba stroja – motorové kalové čerpadlo 80 PCSW-24
Motorový olej 5W30
Olejový flter
Vzduchový flter 
Palivový flter
Brzdová kvapalina
Premazanie vozidla
Prevodový olej 
Olej do diferenciálu
Diagnostka vozidla
Práca – servis motorového vozidla Iveco Daiy CAS-15 ŠPZ: NR382HF
Prečistenie palivového systému Hasičské čerpadlo Tohatsu VC82ASE na Iveco
Olej do benzínu  na hasičské čerpadlo Tohatsu na Iveco 
Akumulátor na hasič. čerpadlo Tohatsu – na Iveco
Práca na hasičskom čerpadle Tohatsu na Iveco
Zásahová prilba 
Zásahová obuv Vesuv 
Kukla Nomex
Držiak na svietdlo k prilbe 

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

31.8.2019                                              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. 76/2019

Objednávame u Vás:

stravovanie pre dôchodcov v mesiaci september  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 ................................

Obec Vieska nad Žitavou

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou



31.8.2019                                               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.77/2019

Objednávame u Vás:

Poskytovanie stravovania dôchodcom v mesiaci september 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 ................................


