
 

 

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

Objednávka č. 1/2018 
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         11.01.2018 

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. 2/2018 
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       15.02.2018 

Farská 1048/9 

01861 Beluša 

 

 

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

s DPH 

kancelárske potreby        500,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várošová Edita        Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 3/2018 
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.               15.02.2018 

Podhorie 1552 

018 61 Beluša 

 

 

 

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

s DPH 

výmena radiatorov  4 ks    170,-    680,- 

montáž dlažby, soklíka  14 m2      70,-    980,- 

 

spolu                                   1 660,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad  Ivan        Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 4/2018 
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 

KPK trade, s.r.o.              28.02.2018 

Clementisova 

018 61 Beluša 

 

 

 

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

s DPH 

svietidlo stropné E27  8 ks    5,-    40,- 

 

spolu                                       40,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad  Ivan        Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 5/2018 
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 

HEJ. SK           06.04.2018 

Elektrosped a.s. 

Pestovateľská 13 

821 04 Bratislava 

ičo 35765038 

 

 

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

s DPH 

Kompresor TE-AC 270/24/10 1 ks    153,40   153,40 

Einhell Expert 

Hadice Gude , 9mm  10m    1,20   12,- 

 

 

spolu                           165,40 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

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

Objednávka č. 6/2018 
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 

Považská cementáreň, a.s.        16.04.2018 

Janka Kráľa,  

018 63 Ladce 

 

 

 

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

s DPH 

pobyb detí ŠvP    42 detí 

30.4.-4.5.2018    5 dospelých 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Filková       Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 7/2018 
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                24.04.2018 

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 2 pár 

 41 1 pár 

pracovné nohavice 12 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. 8/2018 
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       26.04.2018 

Hollého 856  

020 01  Púchov 

 

 

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

s DPH 

dámske tričko 

 s krátkym rukávom Lambeste    18 ks       

ochranné nohavice – montérky      ks 

ochranný plášť – blúza       ks 

pracovné topánky      ks 

rukavice       ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan/0949405602     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 9/2018 
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         14.05.2018 

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. 10/2018 
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 

IMPULZ-Imrich Hlubik      21.05.2018 

ičo 34661948 

 

Objednávame PC podľa ponuky : 

 

Fujitsu Esprimo C910-L USFF 
 

Core i7 3770 3.30GHz/8GB DDR3/256GB SSD Intel HD Graphics/Win 10 Pro 64-bit 

 
Cena s DPH … 450€ 

len podľa odporúčania  treba preregistrovať na WIN 7 64 BIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Várošová Edita        Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 11/2018 
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       21.05.2018 

Farská 1048/9 

01861 Beluša 

 

 

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

s DPH 

skartátor    1      85,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan        Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 12/2018 
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.          27.06.2018 

Cementárenská cesta 16 

974 72 Banská Bystrica 

 

 

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

s DPH 

 

Evidencia dochádzky detí  491790 11 zošitov 

Kniha došlých faktúr 30 913 9                     1 zošit 

osobný spis dieťaťa  49 181 0   20 ks 

Triedna kniha pre MŠ 491770     9 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várošová Edita        Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 13/2018 
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 

GST Consulting s r.o.,         31.07.2018 
Kalinčiakova 1615/26,                               
90 028  Ivanka pri Dunaji  

 

 

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

 

Nerezový digestor  
s osvetlením a výpustom na kondenz 
 (nad výklopnú panvicu a sporák)  
Rozmery(š•h•v): 2400•1000•450 mm    1 ks 

 

 
 
Nerezový digestor 
s osvetlením a výpustom na kondenz 
 (nad centrálny varný blok) 
 Rozmery(š•h•v): 2500•1000•400 mm   2 ks 
 
doprava, montáž 

1 776,00 
 
 
 
 
3 672,00 
 
   996,00 

  

spolu          6 444,00 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan        Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 14/2018 
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 

Benedikt Procházka       02.08.2018 
PROBE 
Rudlovská 32 
97401 Banská Bystrica 

IČO : 10829296 

 

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

automatická vysokootáčková  

pračka - odstredivka   

HPW-10 TOUCH   1ks   2 990,-   3 588,-  

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan        Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 15/2018 
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 

REMESPORT, s.r.o.                   02.08.2018 

F. Urbánka 1892/6 

02001 Púchov 

ičo 36352250 

 

 

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

FAB vložka do zámku   9 ks   25,83   279,00 

kľúč     12 ks   1,50     21,60 

spolu           300,60 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan        Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 16/2018 
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         02.07.2018 

P. O. Hviezdoslava 270/28 

018 61 Beluša 

 

 

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

s DPH 

náterové farby podľa požiadaviek maliarov     18 000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 17/2018 
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 

PENTA SK s.r.o.                     14.08.2018 

Stará Ivanská cesta 1/C 

821 04 Bratislava 

 

 

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

Nádstavec HQ   10 ks    3,89   46,68 

flexibilná hubica na radiátory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan        Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 18/2018 
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 

Jozef Galbavý JG-mont            14.08.2018 

Kukučínova 817 

018 61 Beluša 

 

 

 

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

výmena radiátorov  

MŠ Hloža a MŠ Beluša         14 500,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr Gulišová Irena       Mgr Gulišová Irena 



 

 

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

Objednávka č. 19/2018 
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 

Jozef Galbavý JG-mont                     14.08.2018 

Kukučínova 817 

018 61 Beluša 

 

 

 

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

výmena rozvodov  

MŠ Beluša          3 100,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr Gulišová Irena       Mgr Gulišová Irena 



 

 

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

Objednávka č. 20/2018 
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 

Ing. Peter Rendek               10.09.2018 

Trenčianska 724/46 

018 51 Nová Dubnica 

pred. miesto Farská 1/1 

018 61 Beluša 

 

 

 

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

Hliníkové schodíky   6 ks    26,00  180,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 21/2018 
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         14.09.2018 

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. 22/2018 
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 

Ing. Štefan Gabriel RAGO                     28.09.2018 

Pri Prameni 105/17 

951 01 Štitáre 

 

 

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

s DPH 

Držiak na vrecko mopu 8 ks   15,50    124,00 

Mastermop vreckový 18 ks     5,00      90,00 

Mopovací sed  4 ks    23,50      94,00 

ABC škrabka malá  4 ks       3,20     12,80 

 

 

Spolu           320,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 23/2018 
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      28.09.2018 

Mokráň záhon 2 

821 04 Bratislava 

 

 

 

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

s DPH 

Toaletný papier 2vr, 16x160útrž 90 ks   2,22   199,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 24/2018 
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 

NETA s.r.o.       05.10.2018 

Vajanského 168/42 

020 01 Púchov 

 

 

 

 

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

s DPH 

sieťky okenné s hliníkovou sieťovinou 5 ks   18,20   110,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 25/2018 
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 

BARBORÍK Pavol       03.12.2018 

Riečna 1827/81 

020 01 Púchov 

 

 

 

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

s DPH 

kontrola hasiacich prístrojov 

hydrantov        100,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan     Mgr. Irena Gulišová 



 

 

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

Objednávka č. 26/2018 
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 

 


