
Obec Vieska nad Žitavou

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou

7.5.2019                                             IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

MIZU group s.r.o.

Na kopci 652/3

010 01  Žilina

IČO: 51290103

O b j e d n á v k a č. 40/2019

Objednávame u Vás:

8 ks detských návlečok  rozmer 90 x 120 cm

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

15.5.2019                                                          IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Mgr. Pavol Riecky 

Ul Montua 4

934 01 Levice

IČO: 37424611

O b j e d n á v k a č. 41/2019

Objednávame u Vás:

Toner HP 1 ks, laminovacia fólia 1 bal, xerox 5 bal, 

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

17.5.2019                                             IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Marcela Piszczatowska KOVOTHERM PLUS 

Robotnícka 55

953 01 Zlaté Moravce

IČO: 45268371

O b j e d n á v k a č. 42/2019

Objednávame u Vás:

Obehové čerpadlo 1 ks, medziventl 1 ks, batéria NO3110 1 ks, hadica 400 1 ks, cu príchytky 10 ks, 
objímka 2 ks, vsuvka 5/4 2 ks

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

22.05.2019                                             IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ:    UP Slovensko 

                        Vajnorská 32

                       Bratslava 

IČO: 31396674   

O b j e d n á v k a č. 43/2019

Objednávame u Vás:

stravné lístky 160 ks po 4 EUR/ks

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

22.05.2019                                             IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ:    Signo s.r.o.
                               Tatranská cesta 68
                                034 01 Ružomberok

IČO:   43930824

O b j e d n á v k a č. 44/2019

Objednávame u Vás:

Zástavu EU rozmer 100 x 150 cm 1 ks

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

22.05.2019                                             IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ:    Florian s.r.o.

                         Priekopská 26

                        036 08  Martn 

IČO: 36427969 

O b j e d n á v k a č. 45/2019

Objednávame u Vás:

Zásahová prilba Calisia Vulcan CV priehľadný štt    9 ks farba žltozelená

Zásahová obuv Vesuv NEW, veľ- 41                            1 pár

Kukla Nomex komfort Florian       7 ks

Držiak na batérku                                                            9 ks

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

29.05.2019                                             IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ:    Jozef Herda – autobusová doprava

                         Ul. 1. mája 70

           953 01 Zlaté Moravce

IČO: 34396489

O b j e d n á v k a č. 46/2019

Objednávame u Vás:

Prepravu autobusom dňa 9.7.2019 na trase Vieska nadZitavou – Donovaly a späť

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

29.5.2019                                               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.47/2019

Objednávame u Vás:

Poskytovanie stravovania dôchodcom v mesiaci jún  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

29.05.2019                                              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. 48/2019

Objednávame u Vás:

stravovanie pre dôchodcov v mesiaci jún. 

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


