
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

12.8.2021Dátum 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

12.8.2021Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ...........................................................................
Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného ved. zam., podpis..........................................
* nehodiace sa prečiarknuť

OBJEDNÁVKA č. O2021/33

Objednávateľ: Dodávateľ:
Obec Oľšavka Firesystem, s. r. o.

č.39 Nižná Korňa 501
053 61 Oľšavka 02321 Korňa
IČO: 17083958 RČ/IČO: 44543697
DIČ: 2021272330 DIČ: 2022746209
IČ DPH: IČ DPH: SK2022746209
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: 12.8.2021

Doprava: Dodať do:

Objednávame u vás ochranné pracovné prostriedky
a náhradné diely na hasičskú techniku.

Množstvo Cena za jednotku Cena celkom

zásahová hadica B75 Technolen s polospojkami klasik 2 115.68 231.36

zásahová hadica C52 Technolen s polospojkami klasik 4 65.00 260.01

zásahová hadica D25 Technolen s polospojkami 2 41.40 82.80

rozdeľovač B-CBC s guľovými ventilmi 1 163.20 163.20

pracovná rovnošata UBO PS II s opaskom a nápisom HASIČI 4 68.40 273.60

zásahový opasok fireman s plochou slučkou a karabinou 4 56.40 225.60
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prechod C/D 1 11.50 11.50

Prúdnica C52 s polospojkou D25 1 62.40 62.40

zásahová prilba tytan max HTM 102-klasik/štít 2 105.60 211.20

doprava 1 10.00 10.00

Celková suma v €: 1 531.67


