
O b j e d n á v k a

    900,-

Spolu :        900,-
Odberateľ :

Obec Kluknava

Kluknava 177
Kluknava
IČO : DIČ :00329274 2021331477
IČ DPH :

BORIEVKA

OB /

    1,000     900,-

Adresa dodávateľa :

Vybavuje:
Telefón: FAX:

Zákazka:
Stredisko:

Doprava:

Dodacia lehota: 11/08/2016

MJ

Objednávka číslo:
Vyhotovená dňa:

Značka :

Občianske združenie

Krosnianska 53

Vybavuje: Katarína Hanková

Poznámka:

Telefón:

Rabat:

Ing.Štefan Kováč, starosta
Používateľ programu: Obec Kluknava S/N 4© IFOsoft 16.01Informačné systémy  V

040 22 Košice

20160028
28/07/2016

Predmet objednávky Množstvo Jedn.cena Cena
Objednávame u Vás vystúpenie FS BORIEVKA na XII.ročníku KFS dňa
28.8.2016. Čas upresníme telefonicky.

053 4299 535

EUR

42108632 DIČ: 2022922638 IČ DPH:IČO:

* nehodiace sa prečiarknúť

IBAN: SK81 7500 0000 0040 1007 3260 CEKOSKBX

PRIMA BANKABanka: SK06 5600 0000 0034 1198 4001

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 / *

v súlade so schváleným rozpočtom 

v súlade s uzatvorenými zmluvami/objednávkami:

je - nie je *a)

g)

v súlade s osobitnými predpismi (verejné obstarávanie)je - nie je *c)
d) je - nie je *
e) je - nie je * v súlade s rozhodnutiami 

v súlade s vnútornými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkamije - nie je *f)
je - nie je * v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Finančná operácia alebo jej časť:

Vykonal:

Schválil:

Vyjadrenie:
je - nie je * možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je * možné v nej pokračovať

možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operáciaje - nie je *

Kočíková Oľga
Gmucová Mária Ing.
Kočíková Oľga
Kočíková Oľga

Katarína Hanková

alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko, dátum a podpis zodp. pracovníka

Ing. Štefan Kováč

Meno a priezvisko, dátum a podpis zodp. pracovníka

 20160028


