
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

18.02.2021Dátum 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

18.02.2021Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ...........................................................................
Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného ved. zam., podpis..........................................
* nehodiace sa prečiarknuť

OBJEDNÁVKA č. O2021/14

Objednávateľ: Dodávateľ:
Obec Oľšavka B2B Partner s. r. o.

č.39 Šulekova 2
053 61 Oľšavka 81106 Bratislava
IČO: 17083958 RČ/IČO: 44413467
DIČ: 2021272330 DIČ: 2022691924
IČ DPH: IČ DPH: SK2022691924
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Bankové spojenie:
Účet: 33529592/0200 Účet:
IBAN: SK0302000000000033529592 IBAN:

BIC: SUBASKBX BIC:
Telefón: 4495187 Telefón:

Fax:

Platobné podmienky: prevodný príkaz Dátum vystavenia: 18.02.2021

Doprava: Dodať do:

Objednávame si u vás kancelársky nábytok

Množstvo Cena za jednotku Cena celkom

písací stôl rohový 180x120 buk pravý 1 0.00 188.40

policová skrinka na dokumenty buk, ľavá 1 0.00 187.20

skriňa dvere 740x800x420 mm sivá/buk 1 0.00 165.60

ochranná plastová prepážka 1000x750 mm 1 0.00 88.80

kancelárske kreslo Infero čierno-oranž 1 0.00 207.60

Mobilný kontajner 4xzásuvka 60x45x60 cm buk 1 0.00 208.80
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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

18.02.2021Dátum 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

18.02.2021Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ...........................................................................
Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného ved. zam., podpis..........................................
* nehodiace sa prečiarknuť

Celková suma v €: 1 046.40


