Objednávka íslo: 6/1600047
Obec Valaská Belá
Valaská Belá 1
972 28 Valaská Belá
O: 00318531
DI : 2021211830
Bežný základný ú et VÚB 16028382/0200
IBAN: SK83 0200 0000 0000 1602 8382 BIC: SUBASKBX
IC DPH: neplatca DPH
Dátumy

Dodávate

Dátum vystavenia:

3.5.2016

Meno:

R65 studio s.r.o.

Dodacia lehota:

31.5.2016

Adresa:

J. Mikulku 7

Mesto:

Krupina

Názov:

PS :

96301

íslo ú tu:

O:

IBAN:

DI :

Banka dodávate a

46615776

BIC:
Redizajn internetovej stránky www.valaskabela.sk + administratívne rozhranie pre správu webu
Predmet
Redizajn internetovej stránky www.valaskabela.sk + administratívne rozhranie pre
správu webu

M.j.

Množstvo

ks

1,0000

Jedn. cena
600,00

Suma s DPH:

Cena spolu
600,00

600,00 EUR

Potvrdené primátorom d a: 04.05.2016
Vybavil:
Bc. Zuzana Novotková
Bc. Zuzana Novotková
Vystavil:
046 545 81 20
Tel.:
Email:
novotkova.zuzana@valaskabela.sk
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Spôsob dopravy:

..............................................................
Pe iatka a podpis

Obec Valaská Belá

6 Hlavná kniha objednávok 2016 2016

Názov organizácie

Kniha objednávok

Základná finan ná kontrola
íslo objednávky:6/1600047

Dátum vystavenia: 03.05.2016

Dodávate
R65 studio s.r.o.
J. Mikulku 7
963 01 Krupina
Suma objednávky:

600,00 EUR

Slovom: Šes sto eur
Základná finan ná kontrola
Pripravovaná operácia je - nie je v súlade
- s rozpo tom obce
- s osobitnými predpismi
- s objednávkou alebo uzatvorenou zmluvou
- s rozhodnutiami pod a osobitných predpisov
- s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
- s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
Vyjadrenie k finan nej operácii alebo jej asti:
Dátum, podpis

Meno, priezvisko zamestnanca

Dátum, podpis

Meno, priezvisko vedúc.zamestn.
Ing. Miloš Cúcik

Dátum

Podpis
Ing. Miloš Cúcik

a) je - nie je možné finan ú operáciu vykona
b) je - nie je možné vo finan nej operácii pokra ova
c) vymáha poskytnuté plnenie ak sa fin.operácia (jej as ) už vykonala
a) je - nie je možné finan nú operáciu vykona
b) je - nie je možné vo finan nej operácii pokra ova
c) vymáha poskytnuté plnenie ak sa fin.operácia (jej as ) už vykonala

a) Vecnú správnos overil
b) Formálnu správnos overil

Vo Valaskej Belej

a:

04.05.2016

