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Identifikačné údaje dodávateľa 

objednaného plnenia (obchodné 

meno/názov, sídlo, IČO právnickej 
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Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala 

(meno a priezvisko, funkcia)

       

MK-2019-079

Dovoz, odvoz darcov krvi, 

Nesluša

1km 0,9€, stojné 6€

pondelok, 2. december 2019

MiPol, autobusová doprava, Drahošanka 

1930, 022 01 Čadca, IČO:37207393 Ing. Martin Šenfeld, MBA

MK-2019-080 Oprava brzdových svetiel
1NH 12€s DPH + material

streda, 4. december 2019

DZS, s.r.o., Palarikova 2681, 022 01 

Čadca, IČO:36415731 Ing. Martin Šenfeld, MBA

MK-2019-081 Odvoz dozimetrov
14,00 €

streda, 4. december 2019

DZS, s.r.o., Palarikova 2681, 022 01 

Čadca, IČO:36415731 Ing. Martin Šenfeld, MBA

MK-2019-082 Umývanie vozidiel
osobné 5€, dodavkové 9€

streda, 4. december 2019

DZS, s.r.o., Palarikova 2681, 022 01 

Čadca, IČO:36415732 Ing. Martin Šenfeld, MBA

MK-2019-083 Odvoz dozimetrov
14,00 €

štvrtok, 12. december 2019

DZS, s.r.o., Palarikova 2681, 022 01 

Čadca, IČO:36415733 Ing. Martin Šenfeld, MBA

MK-2019-084 Zadné svetlo VW CA 031BR
35,00 €

streda, 18. december 2019

Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, 022 01 

Čadca, IČO:43831338 Ing. Martin Šenfeld, MBA

MK-2019-085 Škodová udalosť VW CA 031BR
1 583,41 €

štvrtok, 19. december 2019

Rudolf Mravec, autoservis, Staškov 653, 

IČO:44327153 Ing. Martin Šenfeld, MBA

MK-2019-086 Umývanie vozidiel
osobné 5€, dodavkové 9€

piatok, 27. december 2019

DZS, s.r.o., Palarikova 2681, 022 01 

Čadca, IČO:36415731 Ing. Martin Šenfeld, MBA
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