
O b j e d n á v k a

Spolu :

Odberateľ :

Obec Klenov
Obecný úrad 140
Klenov 140
Klenov
IČO : DIČ :327255 2021392065
IČ DPH :

SL /Adresa dodávateľa :

Vybavuje: Ing.Ďurica
Telefón:

Zákazka:
Stredisko:

Doprava:

Dodacia lehota: 28/05/2022

MJ

Objednávka číslo:

Vyhotovená dňa:
Značka :

WINTNER s.r.o.

Košická 22

Vybavuje: Bogdaňová Kamila

Poznámka:

Telefón:

Rabat:

080 01 Prešov

  202204

28.04.2022

Predmet objednávky Množstvo Jedn.cena Cena

Objednávame si u Vás rekonštrukciu a výmenu ústredného kúrenia
na stavbe "Rekonštrukcia budovy kultúry Klenov"

051-7782202

EUR

36517232 DIČ: 2022191622 IČ DPH: SK 2022191622IČO:
IBAN:

PRIMA BANKA SLOVENSKO A.S.Banka: SK30 5600 0000 0088 3244 6001

Pripravovaná finančná operácia bola preskúmaná a podľa §7 zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a zmene
 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA 

príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy / *

BogdaňováKlenov

v súlade so schváleným rozpočtom je - nie je *a)
c)
d)

je - nie je *

e)
je - nie je *

v súlade s rozhodnutiami je - nie je *
f) je - nie je *

Finančná operácia alebo jej časť:

Bogdaňová Kamila

Meno a priezvisko, dátum a podpis zodp. pracovníka

v súlade s vnútornými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

/* nehodiace sa škrtnite

Kollárová Ivana

starostka obce

referentka obce

Bogdaňová Kamila

Vyjadrenie:

Zodpovedný zamestnanec

b) vo finančnej operácii je možné pokračovať /* nie je možné pokračovať

c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať /* nie je potrebné vymáhať odborné činnosti podľa povahy
Dátum: Podpis:

Štatutárny orgán alebo
vedúci zamestnanec určený
štatutárnym orgánom

b) vo finančnej operácii je možné pokračovať /* nie je možné pokračovať

c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať /* nie je potrebné vymáhať 
Dátum: Podpis:

za rozpočet, verejné obstarávanie,
správu majetku alebo za a iné

finančnej operácie

Sídlo: Schválil:

© IFOsoft

v súlade s osobitnými predpismi (verejné obstarávanie)
v súlade s uzatvorenými zmluvami/objednávkami:

g) je - nie je * v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

_objed5.gmx

a) finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať /* nie je možné vykonať

a) finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať /* nie je možné vykonať


