Objednávka č.

1

4

Objednávateľ:

Variabilný symbol :

42019

Obec Vyšný Slavkov

Dodávateľ:

Vyšný Slavkov č.30
05373
IČO:
Účet:
IBAN:
SWIFT
Telefón:
E-mail:

GenWood s.r.o.

Vyšný Slavkov
DIČ :
00329771

2020717941
000000 - 8831842002 / 5600
SK72 5600 0000 0088 3184 2002
KOMASK2X
Fax:
053/4699497
vysnyslavkov@livenet.sk

Dátum vyhotovenia:

Brezovica 89
08274

Brezovica

053/4699496

4.7.2019

IČO:

46270868

IČ DPH:

SK2023298409

Dodacie a platobné podmienky:
Objednávame si u Vás hranoly - červený smrek 10 x 10 x 470 - 6 ks
10 x 10 x 360 - 4 ks
10 x 10 x 240 - 3 ks
dosky - jedľa 3 cm 460 (d) x 810 (š),
ku projektu "Slafkofska chyža" , ktorý je podporovaný z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Celková suma bez DPH:

500,00 €

Suma DPH:

0,00 €

Celková suma:

500,00 €

Obnos slovom :

päťsto €

Objednávku vyhotovil:
Knutová Mária

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Pripravovaná finančná operácia bola preskúmana v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
finančná operácia a jej časť je - nie je* v súlade s
a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok
b) osobitnými predpismi (verejné obstáravanie)....................................
c) zmluvami uzatvorenými/objednávkami.........................................
d) rozhodnutiami.......................................................
e) vnútornými predpismi..............................................
f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií v písm. a) až e)
VYJADRENIE:
1. Zodpovedný zamestnanec:
Finančnú operáciu :
je - nie je* možné vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko: Mária Knutová - referentka OcÚ (podpis)
2. Vedúci zamestnanec:
Finančnú operáciu :
je - nie je* možné vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..................................
Meno, priezvisko: Mgr. Gabriela Grobarčíková (podpis)
* nehodiace sa škrtnite
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