
 

 

 

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

Objednávka č. 1/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

Mária Matúšová         16.01.2017 

P. O. Hviezdoslava 270/28 

018 61 Beluša 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

Čistiace prostriedky podľa prílohy      800,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 2/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

Dantel s.r.o.          31.01.2017 

Farská 1048/9 

01861 Beluša 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

Kazety do tlačiarne HP       73,00 

Tlačivá ŠEVT prac. Voľno         2,00 

Popisovače  5 ks        5,00 

Šanóny 8 cm  10 ks      12,00 

Šanóny 5 cm 10 ks      12,00 

Pečiatková farba červená 1 ks        3,00 

 

Spolu        107,00 

 

 

 

 

 

 

 

Várošová Edita     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 3/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

ENEFTECH s.r.o.       31.01.2017 

Handlovská 498/36972 31 Ráztočno 

 

 

 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

Vysávač s oklepom filtra profi 5.1.MFD 1ks       239,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 4/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

CELLTEX s.r.o.          19.04.2017 

Mokráň záhon 2 

821 04 Bratislava 

     

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

toaletný papier 2vrstvový 504 ks   0,39    196,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan            Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 5/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

ŠEVT a.s.          20.04.2017 

Cementárenská cesta 16 

974 72 Banská Bystrica 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

 

Triedna kniha pre MŠ 491770  9 ks  

Evidencia dochádzky detí  491790 9 ks 

Osvedčenie o absolvovaní 

 predprimárneho vzdelávania 491800 60 ks 

cestovný príkaz  301328  2 bloky 

Dovolenka 301389   10 bal 

Žiadosť o pracovné voľno 301409 10 bal 

Kniha príchodov a odchodov 301119 10 zošit. 

 

 

 

 

 

 

Várošová Edita        Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 6/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

Viera Bodoríková – BOVERS                26.04.2017 

Farská 1156/53  

018 61  Beluša 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

pracovné sandále  

veľkosť:      36 1 pár 

 39 2 páry 

 40 1 pár 

 41 1 pár 

pracovné šlapky 

veľkosť : 36 2 páry 

 37 1 pár 

 38 3 páry 

 39 6 párov 

 40 1 pár 

 41 3 páry 

 42 1 pár 

pracovné nohavice 14 ks 

pracovné tričká 12 ks 

pracovné plášte 6 ks 

Várošová Edita     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 7/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

ADET, s.r.o., Púchov       26.04.2017 

Hollého 856  

020 01  Púchov 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

tovar podľa výberu 

dámske tričko s krátkym rukávom Lambeste       220,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan/0949405602     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 8/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.     09.05.2017 

Kuzmányho ulica 16,  

974 01 Banská Bystrica 

048 611 12 15 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

 

konzultácie k pracovno-právnym vzťahom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várošová Edita     Mgr. Irena Gulišová 

tel:+421486111215


 

 

 

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

Objednávka č. 9/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

Dalibor Slovík      10.05.2017 

Šoltésovej 451 

017 01 Považská Bystrica 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

 

pracovné nohavice 14 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďurechová Ivana     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 10/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

Mgr. Jozef Gáplovský       10.05.2017 

Centrum II. 88  

01841 Dubnica nad Váhom 

 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

 

konzultácie k pracovno-právnym vzťahom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Filková     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 11/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

Mária Matúšová         16.05.2017 

P. O. Hviezdoslava 270/28 

018 61 Beluša 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

Čistiace prostriedky podľa prílohy      1000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 12/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

B2B Partner s.r.o.                        03.07.20147 

Šulekova 2 

811 06 Bratislava 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

Archívna skriňa         300,- 

kartotéka 2 zásuvky         110,- 

 

spolu           410,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várošová Edita     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 13/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

Bistro Beluša                   04.07.2017 

Dr. Clementisa 1825/25 

01861 Beluša 

 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

obed podľa výberu 31   4,20   130,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Gulišová Irena     Mgr. Gulišová Irena 



 

 

 

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

Objednávka č. 14/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

WELDCOR        18.07.2017 

Kútný Juraj 

J. Kollára 300 

018 63 Ladce 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

stavebné práce na opravu kanalizácie        20 000,- 

havarijná situácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Gulišová Irena     Mgr. Gulišová Irena 



 

 

 

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

Objednávka č. 15/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

Mária Matúšová         30.08.2017 

P. O. Hviezdoslava 270/28 

018 61 Beluša 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

Čistiace prostriedky podľa prílohy      900,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 16/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

ELBAS s.r.o.      30.08.2017 

Hatné 1 

01802 

 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

revízia detského ihriska 2   36,-    72,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 17/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

ŠEVT a.s.          22.09.2017 

Cementárenská cesta 16 

974 72 Banská Bystrica 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

 

Skladová karta zásob (typ c) 30 418 9b      10bal 

Kniha došlých faktúr 30 913 9                      1 zošit 

Registratúrny denník                                      1 kniha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várošová Edita        Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 18/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

Internet Mall  Slovakia, s.r.o        23. 11.2017 

Galvaniho 6 

821 04 Bratislava – Ružinov 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

automatická pračka  

LG objem 15 kg     1 ks      781,-   781,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan        Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 19/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

VKUS, podlahy, koberce, PVC        05.12.2017 

Dušan Hrnčík 

Rozkvet 2048/96 

017 01 Považská Bystrica 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

výmena podlahovej krytiny  2 poschodia  2 310,00   4 620,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan        Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 20/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

Web Retail s.r.o.          12.12.2017 

Husinecká 903/10 
130 00 Praha 3 
IČO: 28876431 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

originálna lampa s modulom SANYO PLC-WXL46A  125,53    125,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan        Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 21/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

P. Š. stavb s.r.o.         27.12.2017 

Podhorie 1552 

01861 Beluša 

 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

oprava  WC, kanalizácia   4      1800, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Belobrad        Mgr. Irena Gulišová 



 

 

 

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

Objednávka č. 22/2017 
Dodávateť :                                                   Dátum :                         
 

vybavuje                                                       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 finančná 
operácia alebo jej časť už vykonala 

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 vykonala.  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 

P. Š. stavb s.r.o.         27.12.2017 

Podhorie 1552 

01861 Beluša 

 

 

 

Druh tovaru/služby  počet ks/jedn.  cena za ks/jedn. s DPH  cena spolu s DPH 

obklad, maľovanie stien         

výmena zárubní a dverí   4      3800,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Belobrad        Mgr. Irena Gulišová 


