OBJEDNÁVKA

č. O2018/23

Objednávateľ:
Obec Oľšavka

Dodávateľ:
GEMER KOVO s.r.o.

č.39
053 61 Oľšavka
IČO: 17083958
DIČ: 2021272330
IČ DPH:
Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko, a.s.
Účet: 3411802001/5600
IBAN: SK8356000000003411802001

317
04964 Sirk
RČ/IČO: 36733776
DIČ:
2022324601
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Účet:
IBAN:

BIC: KOMASK2X
Telefón: 4495187

BIC:
Telefón:
Fax:

Platobné podmienky: prevodný príkaz

Dátum vystavenia: 31.10.2018

Doprava:

Dodať do:

Objednávame si u Vás dopravné značnie

Množstvo Cena za jednotku Cena celkom
B3 - Zákaz vjazdu motorových vozidiel

1

29.50

29.50

B31 - Najvyššia dovolená rýchlosť 40 km

3

29.50

88.50

A34 - Iné nebezpečenstvá

2

23.00

46.00

E12 - Okrem vozidiel s povolením Obecného úradu

1

19.00

19.00

E12 - Cesta vylúčená zo zimnej údržby

2

19.00

38.00

Stĺpiky s krytkou 60x3,5 m

3

21.70

65.10

Vyhotovil: Iveta Kožárová

Pečiatka a podpis:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
finančná operácia alebo jej časť je - nie je* v súlade s
a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky,
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
d) uzatvorenými zmluvami

e) vydanými rozhodnutiami,
f) vnútornými predpismi,
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin.operácia alebo jej časť vykonala

31.10.2018
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ...........................................................................
Meno, priezvisko, podpis zam.zodp.za príslušnú fin.operáciu........................................................
Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného ved. zam., podpis..........................................
* nehodiace sa prečiarknuť

Objímky
Ceny uvedené bez DPH

24

2.75

0

0.00
Celková suma v €:

Vyhotovil: Iveta Kožárová

Pečiatka a podpis:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
finančná operácia alebo jej časť je - nie je* v súlade s
a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky,
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
d) uzatvorenými zmluvami

e) vydanými rozhodnutiami,
f) vnútornými predpismi,
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin.operácia alebo jej časť vykonala

31.10.2018
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ...........................................................................
Meno, priezvisko, podpis zam.zodp.za príslušnú fin.operáciu........................................................
Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného ved. zam., podpis..........................................
* nehodiace sa prečiarknuť

66.00

352.10

