MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 1/2016
Dodávateť :

Dátum :

Mária Matúšová
P. O. Hviezdoslava 270/28
018 61 Beluša

Druh tovaru/služby

15.01.2016

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

Čistiace prostriedky podľa prílohy

Belobrad Ivan
vybavuje

cena spolu s DPH

750,-

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 2/2016
Dodávateť :

Dátum :

Dantel s.r.o.
Farská 1048/9
01861 Beluša

Druh tovaru/služby

25.02..2016

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

výtvarné pomôcky, papier, pastelky, obaly,
šanóny, lepidlá

Vyhničková Linda
vybavuje

cena spolu s DPH
720,00

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 3/2016
Dodávateť :

Dátum :

P. Š. stavb s.r.o.
Podhorie 1552
018 61 Beluša

Druh tovaru/služby

25.02.2016

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

oprava kanalizačného potrubia
demontáž, úprava

Belobrad Ivan
vybavuje

cena spolu s DPH
300,00

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 4/2016
Dodávateť :

Dátum :

Dantel s.r.o.
Farská 1048/9
01861 Beluša
Druh tovaru/služby

18.03.2016

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

nákup školských potrieb
Sabína Popoelková

Mária Popelková
vybavuje

cena spolu s DPH
16,60

pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 5/2016
Dodávateť :

Dátum :

Mgr. Vladimír Pekár - COBRA
Stred 371
023 54 Turzovka

Druh tovaru/služby

27.04.2016

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

externú konzultáciu k bezpečnostnému projektu
podľa ponuky 39/2016, 26.04.2016

vybavuje

cena spolu s DPH
150,00

Mgr. Irena Gulišová
riaditeľka MŠ
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 6/2016
Dodávateť :

Dátum :

CELLTEX s.r.o.
Moyzesova 57
900 28 Ivanka pri Dunaji

28.04.2016

Druh tovaru/služby

počet ks/jedn.

toaletný papier
TP Big Soft Classic 1000, 2vr.,/24

Belobrad Ivan/0949405602
vybavuje

cena za ks/jedn. s DPH

10 vriec/24

cena spolu s DPH
93,60

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 7/2016
Dodávateť :

Dátum :

Marek Pitel
M. Kukučína 1844/72
018 61 Beluša

Druh tovaru/služby

30.03.2016

počet ks/jedn.

zasadací stôl 70x100x75
zasadací stôl 140x100x75
zasadací stôl 160x100x75
stôl sklopný 60x80
skrinka 200x35x57
skrinka 200x44x57

1
1
1
6
2
2

cena za ks/jedn. s DPH
72,108,120,36,162,174,-

72,108,120,216,324,348,-

spolu

Belobrad Ivan/0949405602
vybavuje

cena spolu s DPH

1 188,-

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 8/2016
Dodávateť :

Dátum :

ADET, s.r.o., Púchov
Hollého 856
020 01 Púchov

Druh tovaru/služby

10.05.2016

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

tovar podľa výberu

Belobrad Ivan/0949405602
vybavuje

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 9/2016
Dodávateť :

Dátum :

Viera Bodoríková – BOVERS
Farská 1156/53
018 61 Beluša

10.05.2016

Druh tovaru/služby

počet ks/jedn.

pracovné sandále
veľkosť: 37
39
40
41

1 pár
4 páry
1 pár
1 pár

pracovné nohavice
pracovné tričká
pracovné plášte

12 ks
6 ks
6 ks

Várošová Edita
vybavuje

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 10/2016
Dodávateť :

Dátum :

Martinus. sk
M. R. Štefánika 58
036 01 Martin

10.05.2016

Druh tovaru/služby

počet ks/jedn.

Kráľovstvo rozprávok
Irena Šmalcová

vybavuje

60 ks

cena za ks/jedn. s DPH
2,80

cena spolu s DPH
168,-

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 11/2016
Dodávateť :

Dátum :

Mária Matúšová
P. O. Hviezdoslava 270/28
018 61 Beluša

Druh tovaru/služby

16.05.2016

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

Čistiace prostriedky podľa prílohy

Belobrad Ivan
vybavuje

cena spolu s DPH

930,-

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 12/2016
Dodávateť :

Dátum :

Hotel František
Čertov 667
020 55 Lazy pod Makytou

Druh tovaru/služby

18.07.2016

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

pobyt detí v škole v prírode od 1.5.2017 do 5.5.2017
40-50 detí
zálohová faktúra

Várošová Edita
vybavuje

cena spolu s DPH

500,-

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 13/2016
Dodávateť :

Dátum :

Školex, spol. s.r.o.
Horárska 12
821 09 Bratislava

Druh tovaru/služby

18.07.2016

počet ks/jedn.

Skriňa šatňová ALFA 2-dverová 185x60x55 4 ks

Várošová Edita
vybavuje

cena za ks/jedn. s DPH
147,84

cena spolu s DPH
591,36

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 14/2016
Dodávateť :

Dátum :

Dantel s.r.o.
Farská 1048/9
01861 Beluša
Druh tovaru/služby

26.08.2016

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

podľa výberu

Vyhničková Linda
vybavuje

cena spolu s DPH
800,00 €

Mgr Irena Gulišová, riad. MŠ
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 15/2016
Dodávateť :

Dátum :

Mária Matúšová
P. O. Hviezdoslava 270/28
018 61 Beluša

Druh tovaru/služby

31.08.2016

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

Čistiace prostriedky podľa prílohy

Belobrad Ivan
vybavuje

cena spolu s DPH

800,-

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 16/2016
Dodávateť :

Dátum :

Ing. Martin Slabý
Dolná Breznica 291
020 61 Lednicke Rovne
Č. t. 0919027204
e-mail: martin.slaby333@gmail.com

Druh tovaru/služby

03.10.2016

počet ks/jedn.

Revízia kotolní
podľa rozpisu

vybavuje

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

2

pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 17/2016
Dodávateť :

Dátum :

Kušík Pavol
Podhorie 1438
018 61 Beluša

Druh tovaru/služby

03.10.2016

počet ks/jedn.

Revízia elektrického zariadenia
a bleskozvodov

Belobrad Ivan
vybavuje

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

MŠ Hloža

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 18/2016
Dodávateť :

Dátum :

Ing. Štefan Gabriel
RAGO
Pri Prameni 105/17
951 01 Štitáre

03.10.2016

Druh tovaru/služby

počet ks/jedn.

mopovací set
mastermop vreckový
držiak magn. vrec.

3 ks
18 ks
1 ks

cena za ks/jedn. s DPH
21,50
5,00
11,00

64,50
90,00
11,00

Spolu

Belobrad Ivan
vybavuje

cena spolu s DPH

165,50

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 19/2016
Dodávateť :

Dátum :

www.alza.sk

Druh tovaru/služby

15.112016

počet ks/jedn.

notebook HP

Várošová Edita
vybavuje

1

cena za ks/jedn. s DPH
700,-

cena spolu s DPH
700,-

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 20/2016
Dodávateť :

Dátum :

Želmíra Moravčíková
TEX- MO
Iľanovská č. 11/34
031 01 Liptovský Mikuláš

Druh tovaru/služby

15.11.2016

počet ks/jedn.

plachta na detské ležadlo

vybavuje

125

cena za ks/jedn. s DPH
2,80

cena spolu s DPH
350,-

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 21/2016
Dodávateť :

Dátum :

Martin Adámek
Bahno – Příkopy 1285
Frýdek Místek
738 01

Druh tovaru/služby

15.11.2016

počet ks/jedn.

oblečky na detský paplón
a vankúš

vybavuje

cena za ks/jedn. s DPH

120

cena spolu s DPH
1000,-

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 22/2016
Dodávateť :

Dátum :

Marek Pitel
M. Kukučína 1844/72
018 61 Beluša

Druh tovaru/služby

28.11.2016

počet ks/jedn.

Polička na uteráky
Zástena na WC

1 ks
4 ks

cena za ks/jedn. s DPH
160,36,-

160,144,-

Spolu

Belobrad Ivan
vybavuje

cena spolu s DPH

304,-

Mgr. Gulišová Irena
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 23/2016
Dodávateť :

Dátum :

Školex, spol. s. r.o.
Horárska 12
821 09 Bratislava
Druh tovaru/služby

28.11.2016

počet ks/jedn.

Skriňa šatňová ALFA 2-dielna
Skriňa šatňová ALFA 3-dielna

7 ks
1 ks

cena za ks/jedn. s DPH
147,90
190,00

1 035,30
190,00

Spolu

vybavuje

cena spolu s DPH

1225,30

Mgr. Gulišová Irena
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 24/2016
Dodávateť :

Dátum :

P.Š stavb s.r.o.
Podhorie 1552
018 61 Beluša

12.12.2016

Druh tovaru/služby

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

Oprava kúpelky a WC

vybavuje

cena spolu s DPH
8 760,-

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 3292 5153

Objednávka č. 25/2016
Dodávateť :

Dátum :

DANTEL s.r.o.
Farská 1048/9
01961 Beluša

Druh tovaru/služby

20.12.2016

počet ks/jedn.

Kopírovací papier
Kôš 18l

30 ks
9 ks

cena za ks/jedn. s DPH
89,64
32,-

89,64
32,-

Spolu

vybavuje

cena spolu s DPH

121,64

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
finančnáoperácia alebo jej časť už vykonanala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .........
Podpis zamestnanca zodpovedného za príslušnú fin. operáciu : Edita Várošová ....................
Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonanala. Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ....................
Podpis štatutára, alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, Mgr. Irena Gulišová ....................
Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk

