
Organizácia               

Mesto Stupava 

Hlavná č. 1, 900 31  Stupava 

Adresa dodávateľa 

 

EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o. 

Bôrik 7/A 

811  0  Bratislava    

 

Objednávka čís.: 62/2019 
 

Objednávka na opravu bezdrôtového rozhlasu              

Predmet objednávky Spolu 

 Eur 

Objednávame si u Vás opravu nefunkných častí 4 stĺpov ( čísla 2, 6, 7, 10 ) mestského 

bezdrôtového rozhlasu v maximalnej možnej cene 1000,- Eur 

 
 
 

 

SPOLU 1000.00 

 

Presná adresa a PSČ 

odberateľa, ktorému má 

byť faktúra zaslaná 

 

 

 

Mesto Stupava 

Hlavná č. 1, 900 31  Stupava 

Bankové spojenie odberateľa 3320644001/5600 

Dodacia lehota  

Splatnosť ......... dní od doručenia faktúry 

IČO 00305081 

 

 

Vystavil pracovník zodpovedný za prevzatie a predbežnú kontrolu objednávky Ján Ventruba. 

 

 

Dátum vystavenia: 13.05.2019 



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA 

vykonaná v zmysle § 6 ods.4 a § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. 

na overenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančnej operácie 

 

Príjem/poskytnutie alebo použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy 

 

Finančná operácia alebo jej časť je – nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom – 

zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných 

financií 

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, vo finančnej operácii je – nie je 

možné pokračovať 

  

 

(meno a priezvisko)  podpis : .................................... dňa .................. 

 

Finančná operácia alebo jej časť je – nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom – 

zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných 

financií 

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, vo finančnej operácii je – nie je 

možné pokračovať 

  

 

(meno a priezvisko)  podpis : .................................... dňa .................. 

 

Finančná operácia alebo jej časť je – nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom – 

zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných 

financií 

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, vo finančnej operácii je – nie je 

možné pokračovať  

 

 

(meno a priezvisko)  podpis : .................................... dňa .................. 

 

Finančná operácia je - nie je* v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a 

účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov. 

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, vo finančnej operácii je – nie je 

možné pokračovať  

 

 

(meno a priezvisko)  podpis : .................................... dňa .................. 

 

 

Vystavená dňa: 13.05.2019 

....................................................... 

Schválil                 Mgr. Peter Novisedlák, MBA
 


