
Vyhotovil: Iveta Kožárová Pečiatka a podpis:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

Finančnú operáciu alebo jej časť:
a) je možné vykonať - nie je možné vykonať
b) vo finančnej operácii alebo jej časti je možné pokračovať - nie je možné pokračovať
c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať - nie je potrebné vymáhať

6.9.2019Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ...........................................................................
Meno, priezvisko, podpis zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu.....................................................

Finančnú operáciu alebo jej časť:
a) je možné vykonať - nie je možné vykonať
b) vo finančnej operácii alebo jej časti je možné pokračovať - nie je možné pokračovať
c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať - nie je potrebné vymáhať

6.9.2019Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ...........................................................................
Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného ved. zam., podpis..........................................
* nehodiace sa prečiarknuť

OBJEDNÁVKA č. O2019/18

Objednávateľ: Dodávateľ:
Obec Oľšavka MIVA spol. s r.o.

č.39 Mlynská 1323
053 61 Oľšavka Smižany
IČO: 17083958 RČ/IČO: 31681212
DIČ: 2021272330 DIČ: 2020502363
IČ DPH: IČ DPH: SK2020502363
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Bankové spojenie:
Účet: 3411802001/5600 Účet:
IBAN: SK8356000000003411802001 IBAN:

BIC: KOMASK2X BIC:
Telefón: 4495187 Telefón:

Fax:

Platobné podmienky: prevodný príkaz Dátum vystavenia: 6.9.2019

Doprava: Dodať do:

Objednávame si u Vás materiál na opravu verejného
vodovodu

Množstvo Cena za jednotku Cena celkom

opravný pás HR 1 102-112 1 107.00 107.00

ENPL 110 7 23.69 165.86

šupátko DN 100 1 116.26 116.26

ZS DN100 1,3-1,8 1 31.04 31.04

Tesnenie DN100 4 3.75 14.99

Skrutky M16x80 32 0.45 14.52
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Matice M16 32 0.08 2.42

Podložky M16 pružné 16 0.02 0.35

ENPL 90 5 19.41 97.06

Vsuvka DN 110 1 9.22 9.22

Podložka M16 16 0.04 0.70

Tesnenie 3 2.20 6.61

Tesnenie 5 1.93 9.67

Celková suma v €: 575.70


