
Obec Vieska nad Žitavou

Obecný úrad Vieska nad Žitavou, p. Slepčany 951 52

Vieska nad Žitavou Objednávateľ:  Obec Vieska nad Žitavou

10.11.2019                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  AQUAVITA PLUS, s.r.o
                        KĽAKOVSKÁ 877/3
                             ŽARNOVICA

IČO: 36633461

O b j e d n á v k a č. 92/2019

Objednávame u Vás:

Rozbor vody pre 12 BJ

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

10.11.2019                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  JV EKo – Trans., sr.o
Horná 189/36
Čierne Kľačany 
IČO: 50708929

O b j e d n á v k a č. 93/2019

Objednávame u Vás:

Odvoz kartónu

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

15.11.2019                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  CArt print, s.r.o
Štúrova 57
Nitra 
IČO: 34131159

O b j e d n á v k a č. 94/2019

Objednávame u Vás tlačivá: 

Údaje o daňovníkovi 30 ks, daň zo stavieb 20 ks, prihlasovací lístok 20 ks, odhlasovací lístok 20 ks, 
prechodný pobyt 10 ks, zmena trvalého bydliska30 ks, rybársky lískok10 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

15.11.2019                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  FOTO RE PRINT s.r.o.
                       Hlavná 17
                       951 52 Vieska nad Žitavou 
IČO: 51 935 988

O b j e d n á v k a č. 95/2019

Objednávame u Vás: 

                        Propagačné predmety 

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

28.11.2019                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  Up Slovensko, s.r.o.
                       Tomášikova 23
                       Bratslava  
IČO: 31396674

O b j e d n á v k a č. 96/2019

Objednávame u Vás: 

Jedálne kupóny 160 ks po 4 EUR/ kus 

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

28.11.2019                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  BenárCentrum, s.r.o.
                       Bernolákova 1
                      Zlaté Moravce
IČO: 36518212

O b j e d n á v k a č. 97/2019

Objednávame u Vás: 

                        Semmelrock citotyp 1200 ks, obrubník 14ks +réžija

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

28.11.2019                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  Dr. JOsef Raabe Slovensko , s.r.o
                       Heydukova 12-14
Bratslava 
IČO: 35908718

O b j e d n á v k a č. 98/2019

Objednávame u Vás: 

                        Človek a príroda – svet škôlkara  

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

28.11.2019                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  Septk Trans
                       Sľažany 515
                       IČO: 46878301

O b j e d n á v k a č. 99/2019

Objednávame u Vás: 

                        Vytahnute a odvoz z ČOV 12 BJ

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

28.11.2019                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  SANN s.r.o. 
                       Agatova 687
                       Sľažany
                       IČO: 31590900

O b j e d n á v k a č. 100/2019

Objednávame u Vás: 

                        Drvené kamenivo lomové 5,1 t, + réžia 

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

29.11.2019                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  Preliezky Trubíni, s.r.o. 
                       Konopnice 446
                       Lúčnicanad Žitavou 
                       IČO: 46504575

O b j e d n á v k a č. 101/2019

Objednávame u Vás: 

                        Schody na šmýkačku 

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

29.11.2019                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  OZ pre rozvoj mikroregiónu Požit.Širočina  
                       Obecný úrad 46
                       Malé Vozokany 
                       IČO: 42119430

O b j e d n á v k a č. 102/2019

Objednávame u Vás: 

                        Kalendáre 120 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

30.11.2019                                               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.103/2019

Objednávame u Vás:

Poskytovanie stravovania dôchodcom v mesiaci december   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

30.11.2019                                              IČO: 00308617

DIČ: 2021058765

Dodávateľ :  EMINENT  s.r.o.
Bernoláková 1
Zlaté Moravce
IČO: 31445551

O b j e d n á v k a č. 104/2019

Objednávame u Vás:

Poskytovanie stravovania dôchodcom v mesiaci december 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 ................................


