OBJEDNÁVKA č. O2022/49
Objednávateľ:
Obec Sklabiňa

Dodávateľ:
FLORIAN, s.r.o.

Sklabiňa 108
038 03 Sklabiňa
IČO: 00316881
DIČ: 2020594961

Priekopská 26
03608 Martin
RČ/IČO: 36427969
DIČ:
2021953615
IČ DPH: SK2021953615

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK6102000000000015725362
Telefón: 043/4262186
E-mail: posta@obecsklabina.sk

Platobné podmienky: prevodný príkaz

Dátum vystavenia: 26.05.2022
Dodať do: 31.08.2022

Objednávame u Vás dodávku nasledovného materiálu
Množstvo Cena za jednotku Cena celkom
pracovná rovnošata UBO PSII 54/4*2

3

78.30

234.90

zásahová hadica s AL spojkami PYROTEX B75/20 m

3

112.65

337.95

zásahová hadica s AL spojkami PYROTEX C52/20 m

3

73.78

221.34

zásahová hadica s AL spojkami PYROTEX D25/20 m

3

45.60

136.80

hasiaca prikrývka 1,2x1,8 m v plastovom obale

4

18.77

75.08

opasok kožený hnedý

8

16.32

130.56

polokošeľa pánska s nápisom HASIČI

8

23.90

191.20

Vyhotovil: Ľubomír Žubor

Pečiatka a podpis:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
finančná operácia alebo jej časť je - nie je* v súlade s
a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky,
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
d) uzatvorenými zmluvami

e) vydanými rozhodnutiami,
f) vnútornými predpismi,
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin.operácia alebo jej časť vykonala

26.05.2022
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ................................................................................................
Meno, priezvisko, podpis zamestnanca zodpovedného za finančnú operáciu: Ľubomír Žubor .................................
Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného zamestnanca: Anna Silvestrová ............................................
* nehodiace sa prečiarknuť

statické lano TENDON 10,5/30 m

2

57.56

115.12

savica do vozidla IVECO k čerpadlu MAGIRUS

2

48.00

96.00

Celková suma v €:

Vyhotovil: Ľubomír Žubor

1 538.95

Pečiatka a podpis:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
finančná operácia alebo jej časť je - nie je* v súlade s
a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky,
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
d) uzatvorenými zmluvami

e) vydanými rozhodnutiami,
f) vnútornými predpismi,
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin.operácia alebo jej časť vykonala

26.05.2022
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ................................................................................................
Meno, priezvisko, podpis zamestnanca zodpovedného za finančnú operáciu: Ľubomír Žubor .................................
Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného zamestnanca: Anna Silvestrová ............................................
* nehodiace sa prečiarknuť

