
Vyhotovil: Pečiatka a podpis:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

Finančnú operáciu alebo jej časť:
a) je možné vykonať - nie je možné vykonať
b) vo finančnej operácii alebo jej časti je možné pokračovať - nie je možné pokračovať
c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať - nie je potrebné vymáhať

12.04.2022Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ...........................................................................
Meno, priezvisko, podpis zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu, Silvia Ďuranová.............................

Finančnú operáciu alebo jej časť:
a) je možné vykonať - nie je možné vykonať
b) vo finančnej operácii alebo jej časti je možné pokračovať - nie je možné pokračovať
c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať - nie je potrebné vymáhať

12.04.2022Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ...........................................................................
Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného ved. zam., podpis, Peter Straňák...................
* nehodiace sa prečiarknuť

OBJEDNÁVKA č. O2022/10

Objednávateľ: Dodávateľ:
Obec Vinodol IKAR, a.s.

Obecná ulica 473/29 Kukuričná 13
951 06 Vinodol 831 03 Bratislava
IČO: 00308625 RČ/IČO: 00678856
DIČ: 2020408445 DIČ: 2020313174
IČ DPH: IČ DPH: SK2020313174
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Bankové spojenie:
Účet: 2230655001/5600 Účet:
IBAN: SK1456000000002230655001 IBAN:

BIC: KOMASK2X BIC:
Telefón:
Fax:

Platobné podmienky: prevodný príkaz Dátum vystavenia: 12.04.2022

Doprava: Dodať do:

Objednávame si u vás knihy do knižnice

Množstvo Cena za jednotku Cena celkom

(Ne)vinné ženy 1 4.90 4.90

Ako to funguje? Ľudské telo 1 4.90 4.90

Bylinkový kalendár 2022 1 0.00

Deň, keď som zmenil svet 1 1.90 1.90

Dlhé putovanie 1 2.90 2.90

Keby zavolal 1 2.90 2.90
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Kým budeme žiť a dýchať 1 3.90 3.90

Láska a iné slová 1 3.90 3.90

Malé ženy 1 4.90 4.90

Malý zázrak 1 2.50 2.50

Miška a jej malí pacienti 1: Veterinárka z Lipovej kliniky 1 5.50 5.50

Miška a jej malí pacienti 2: Nečakaní hostia 1 5.50 5.50

Miška a jej malí pacienti 3: Zmoknutý pacient 1 5.50 5.50

Miška a jej malí pacienti 4: Rozkošný utečenec 1 5.50 5.50

Miška a jej malí pacienti 5: Výlet na chalupu 1 5.50 5.50

Niečo vo vode 1 1.90 1.90

Rozprávky na dobrú noc 1 1.90 1.90

Skoro obyčajná rodina 1 3.90 3.90

Tajomstvá živých 1 1.90 1.90

Šepkanie anjelov 1 1.90 1.90

Celková suma v €: 71.70


