
 
Identifikačný údaj faktúry:182/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Monitor Dell 24 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 332,52 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 5.8. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:SHARK Computers  
 
 
Identifikačný údaj faktúry:183/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: kurz – tvorba webstránok 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 105,60 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  5.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:IT Learning Slvakia  
 
 
Identifikačný údaj faktúry:184/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: nájom H. fľaše 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 196,73 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 5.8. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Messer Tatragas  
 
Identifikačný údaj faktúry:185/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Softwer Office Std 2016 SNGLMUL 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 187,84 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  5.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: EXE a.s.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry:186/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: ustajnenie zvierat 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:36,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  5.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ÚEF SAV  
 
 
Identifikačný údaj faktúry:187 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 360,30 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  5.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Lambda Life a.s.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry:188 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: ustajnenie laborat.zvierat 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 570,50 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  5.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:ÚEF SAV  
 
 
 



Identifikačný údaj faktúry:189/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 821,21 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  8.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: BIOTECH s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry:190/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: utierky na ruky 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 140,16 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  8.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:LYRECO CE,SE  
 
Identifikačný údaj faktúry: 191/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: likvidácia odpadu 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 149,31 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  15.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Hl.mesto BA SR likvid.odpadu  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 192/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Notebook lenovo hybrid 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1222,20 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 15.8. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ProSience Tech s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 193 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 300,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  15.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ProSience Tech s.r.o. 
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 194/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 256,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  25.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ProScience Tech   
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 195 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 658,92 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 25.8. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:SARSTEDT s.r.o.  
 
 
 
 



Identifikačný údaj faktúry:196 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 216,67 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  25.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: SARSTEDT s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 197/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: letenka Edinburg 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 230,60 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  25.8-2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: GO Travel Slovakia  
 
Identifikačný údaj faktúry: 198/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 668,89 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  25.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Lamda Life a.s.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry:199/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Mobil.tel. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70,23 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  25.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Orange Slovakia s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 200/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 628,65 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  25.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Lambda Life a.s.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 201/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laborat.spotreb.mat. rukavice vyšetrovacie 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 173,81 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 25.8. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Lohman + Rauscher  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 202/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: podstavec + inštal.mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 858,68 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  25.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: BIOTECH s.r.o.  
 
 
 
 



Identifikačný údaj faktúry:203 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laborat.spotreb.mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 71,46 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  25.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:BIOTECH s.r.o. 
   
Identifikačný údaj faktúry: 204 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Tonery 8 ks 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 153,00  EUR  
Dátum doručenia faktúry:  25.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:ITSK s.r.o. 
 
Identifikačný údaj faktúry: 205/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laborat.spotrerb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 174,64 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  25.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Fisher Slovakia s.r.o. 
 
Identifikačný údaj faktúry: 206 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:277,20  EUR  
Dátum doručenia faktúry:  25.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: BIOTECH s.r.o. 
 
Identifikačný údaj faktúry:207 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1984,80 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  25.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: LABO.SK s.r.o. 
   
Identifikačný údaj faktúry:208 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia ½ polrok 2016 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 8777,70 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  25.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: SAV UP 
  
Identifikačný údaj faktúry:209 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 91,44 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  25.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:MB Science 
   
Identifikačný údaj faktúry: /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: EUR  
Dátum doručenia faktúry:  25.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: 
   
 
 



Identifikačný údaj faktúry: /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: EUR  
Dátum doručenia faktúry:  25.8.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 


