
Organizácia
Mesto Stupava
Hlavná č. 1, 900 31 Stupava
Adresa dodávateľa

VerbaLex, s.r.o. 
Zochova 22 
811 03 Bratislava

Objednávka čís.: 30/2014

Predmet objednávky Spolu
Eur

Objednávam e súdny preklad plnej moci v počte 20 strán z N em eckého jazyka do 
Slovenksého jazyka v jednom  vyhotovení za cenu celkom 398,40 Eur.

SPOLU 398.40

Presná adresa a PSČ 
odberateľa, ktorém u má 
byť faktúra zaslaná

M esto Stupava 
Hlavná č. 1, 900 31 Stupava

Bankové spojenie odberateľa 3320644001/5600
Dodacia lehota 24.4.2014
Splatnosť ..........dní od doručenia faktúry
ICO 00305081

Vystavil pracovník zodpovedný za prevzatie a predbežnú kontrolu objednávky Geisseová.

a) Finančná operácia je  -  nie je* je  v súlade s §9 ods. 3 písm. a)c)d)e)f)g) zákona 502/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov. . ,

Dátum a podpis ' '

b) Verejné obstarávanie sa vykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Dátum a podpis

/V- v-/y

c) Finančná operácia je  -  nie je* v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou 
vynaložených finančných prostriedkov.

Dátum a podpis
*nehodiace sa škrtnite /
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §9 ods. 2 zákona 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisp’cŕ /

Vystavená dňa: 14.04.2014

Schválil:

Mesto STUPAVA
M es^y úrad Stupava 

Hlavná 24 
900 31 STUPAVA 

-3-

Mgr. Pavel Slezi 
prim átor mesta Stupava



Geisseová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Drahoslava Kovárová [d.kovarova2806@gmail.com] 
9. apríla 2014 10:45 
Geisseová 
Nacenenie prekladu

Dobrý den prajem pani ôeisseova,

na zaklade Vasho dopytu si Vam dovolujem zaslat cenovú ponuku za preklad plnej moci vo veci 
prevodu pozemkov od pani Sommer.
Pri vyhláskovej cene 19,92 EUR/NS a pocte normostran v rozsahu 20 NS (celkový rozsah by 
bol až 25 NS, ale 5 NS si nebudem uctovat, ale poskytnem ju  ako vernostnú zlavu vo vyske 
99,60 EUR za novu zakazku) 
dni celková cena 398,40 EUR.
Ak mate záujem o tento preklad, prosím o potvrdenie objednávky!

Prajem pekný den a zostávám s pozdravom 

Drahoslava Kovárová
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mailto:d.kovarova2806@gmail.com

