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MK2019026 Umývanie vozidiel

Osobné 4€, dodavkové 9€

štvrtok, 2. máj 2019

 DZS s.r.o., Palariková 2681, Čadca, IČO: 

36 415 731 

Ing. Martin Šenfeld,MBA, riaditeľ

MK2019027 Odvoz dozimetrov

14,00 €

štvrtok, 2. máj 2019

 DZS s.r.o., Palariková 2681, Čadca, IČO: 

36 415 731 

Ing. Martin Šenfeld,MBA, riaditeľ

MK2019028

Príprava vozidla na STK 

CA876CA
1NH 12€ + materiál

utorok, 7. máj 2019

Rudolf Mravec, autoservis, Staškov 653, 

IČO:44327154 Ing. Martin Šenfeld,MBA, riaditeľ

MK2019029

STK a EK vozidla CA 876CA FIAT 

DUCATO

58,00 €

utorok, 7. máj 2019

Rudolf Mravec - Mravec s.r.o., R.Jašíka 

548, 023 54 Tirzovka, IČO:48246140 Ing. Martin Šenfeld,MBA, riaditeľ

MK2019030

Olejový servis vozidla CA 340BN 

FABIA COMBI

1NH 12€ + materiál

streda, 15. máj 2019

 DZS s.r.o., Palariková 2681, Čadca, IČO: 

36 415 731 

Ing. Martin Šenfeld,MBA, riaditeľ

MK2019031

Doplnky pre vozidla - žiarovka, 

zmes do ostrekovača

65,04 €

pondelok, 20. máj 2019

Autodiely RP, s r.o., Horelica 105, 

IČO:43831338 Ing. Martin Šenfeld,MBA, riaditeľ

MK2019032 Ing. Martin Šenfeld,MBA, riaditeľ

MK2019033

Oprava vozidla Škoda Superb CA 

647CN
1NH 12€ + materiál

utorok, 28. máj 2019

Rudolf Mravec, autoservis, Staškov 653, 

IČO:44327154 Ing. Martin Šenfeld,MBA, riaditeľ

MK2019034 Umývanie vozidiel

Osobné 5€, dodávkové

utorok, 28. máj 2019

 DZS s.r.o., Palariková 2681, Čadca, IČO: 

36 415 731 

Ing. Martin Šenfeld,MBA, riaditeľ

MK2019035

Príprava vozidla na STK         CA  

340BN
1NH 12€ + materiál

utorok, 28. máj 2019

Rudolf Mravec, autoservis, Staškov 653, 

IČO:44327154 Ing. Martin Šenfeld,MBA, riaditeľ

MK2019036

STK a EK vozidla CA 340BN 

Škoda FABIA

58,00 €

utorok, 28. máj 2019

Rudolf Mravec - Mravec s.r.o., R.Jašíka 

548, 023 54 Tirzovka, IČO:48246140 Ing. Martin Šenfeld,MBA, riaditeľ
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