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. 1/2019
Dodávateť :

Dátum :

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

Druh tovaru/služby

11.01.2019

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 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 / 0944113769

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. 2/2019
Dodávateť :

Dátum :

MONTFIELD SK, s.r.o
Kollárova 85
036 01 Martin

Druh tovaru/služby

21.02.2019

počet ks/jedn.

krovinorez OM BC 530 T
olej do 2t. motora
mazivo Mogul

1
1
1

cena za ks/jedn. s DPH

470,7,10
3,90

spolu

Belobrad Ivan
vybavuje

cena spolu s DPH

470,7,10
3,90

476,20

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 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 / 0944113769

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. 3/2019
Dodávateť :

Dátum :

RAGO
Ing. Štefan Gabriel
Pri Prameni 105/17
95101 Štitáre

Druh tovaru/služby

20.02.2019

počet ks/jedn.

Mop bavlna 3 22 41
teleskopická tyč 3 25 17
teleskopická tyč 3 25 21
teleskopická tyč 3 25 25
návlek hladký 5 21 21
návlek hladký 5 42 21
guma na lištu 5 54 64
švédska handra 60x50 6 91 12

23 ks
5 ks
1 ks
1 ks
6 ks
6 ks
6 ks
7 ks

cena za ks/jedn. s DPH
3,00
9,10
10,60
17,29
4,60
7,40
1,40
1,40

69,00
45,50
10,60
17,29
27,60
44,40
8,40
8,40

spolu

Belobrad Ivan
vybavuje

cena spolu s DPH

231,19

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 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 / 0944113769

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. 4/2019
Dodávateť :

Dátum :

Bodorík Branislav Obuv – textil u „Boďa“
Farská 1156/53
018 61 Beluša

20.03.2019

Druh tovaru/služby

počet ks/jedn.

pracovné sandále
veľkosť: 36
39
40
41
pracovné šlapky
veľkosť : 36
37
38
39
40
41
pracovné nohavice
pracovné tričká
pracovné plášte

Várošová Edita
vybavuje

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

1 pár
3 páry
2 pár
1 pár
2 páry
1 pár
3 páry
7 párov
1 pár
3 páry
14 ks
12 ks
6 ks

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 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 / 0944113769

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. 5/2019
Dodávateť :

Dátum :

DANTEL, s.r.o
Farská 1048/9
01861 Beluša

Druh tovaru/služby

21.03.2019

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

kancelárske potreby

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 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 / 0944113769

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. 6/2019
Dodávateť :

Dátum :

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

Druh tovaru/služby

22.03.2019

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

tovar podľa výberu
dámske tričko Lambeste

spolu

300,00

Belobrad Ivan/0949405602

Mgr. Irena Gulišová

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 / 0944113769

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. 7/2019
Dodávateť :

Dátum :

Považská cementáreň, a.s.
Janka Kráľa,
018 63 Ladce

Druh tovaru/služby

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

pobyb detí ŠvP 29.4.-3.5.2019

Vyhničková Linda
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 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 / 0944113769

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. 8/2019
Dodávateť :

Dátum :

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

Druh tovaru/služby

16.05.2019

počet ks/jedn.

Revízia kotolní
podľa rozpisu

Belobrad Ivan/0949405602
vybavuje

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

2

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 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 / 0944113769

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. 9/2019
Dodávateť :

Dátum :

Ledakcia. sk

16.05.2019

Druh tovaru/služby

počet ks/jedn.

led žiarovky
led trubica

Belobrad Ivan/0949405602
vybavuje

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

10 ks
15 ks

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 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 / 0944113769

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. 10/2019
Dodávateť :

Dátum :

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

Druh tovaru/služby

16.05.2019

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 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 / 0944113769

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. 11/2019
Dodávateť :

Dátum :

VALIN s.r.o.
Pri Celulózke 1376
010 01 Žilina

Druh tovaru/služby

28.05.2019

počet ks/jedn.

toaletný papier
TP TENTO EKONOMY RC 2P 36
kód 213959

Belobrad Ivan
vybavuje

504 ks

cena za ks/jedn. s DPH
0,43

cena spolu s DPH
216,72

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 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 / 0944113769

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. 12/2019
Dodávateť :

Dátum :

Gabriela Podobeňová
Obrancov mieru 1157/17
020 01 Púchov

Druh tovaru/služby

28.05.2019

počet ks/jedn.

Plavecký výcvik
od 03.06.-07.06.2019

60 detí

cena za ks/jedn. s DPH
25,-

cena spolu s DPH
1550,-

Mgr. Irena Gulišová
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 / 0944113769

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. 13/2019
Dodávateť :

Dátum :

ELBAS s.r.o.
Hatné 1
018 02

Druh tovaru/služby

28.05.2019

počet ks/jedn.

ročná prehliadka detského ihriska

2

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

40,-

80,-

Mgr. Irena Gulišová
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 / 0944113769

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. 14/2019
Dodávateť :

Dátum :

ŠEVT a.s.
Cementárenská cesta 16
974 72 Banská Bystrica

Druh tovaru/služby

01.07.2019

počet ks/jedn.

Evidencia dochádzky detí 491790
osobný spis dieťaťa 49 181 0
Triedna kniha pre MŠ 4 9177 0
Kniha príchodov a odchodov 30 111 9
žiadosť o pracovné voľno 30 140 9
dovolenka 30 138 9
cestovný príkaz 30 132 8

Várošová Edita
PROLUSTOP, s.r.o.
vybavuje

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

10 zošitov
100 ks
9 ks
30 zošitov
15 blokov
15 blokov
2 bloky

Mgr. Irena Gulišová
01.07.2019
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 / 0944113769

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. 15/2019
Dodávateť :

Dátum :

Ing. Miroslav Šulík
Lúky 27,
020 53 Lúky

Druh tovaru/služby

01.07.2019

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

objednávame si vypracovanie požiarnej dokumentácie
v zmysle cenovej ponuky zo dňa 12.6.2019
ktorá tvorí prílohu tejto objednávky

Ing. Hôrkový
vybavuje

3360,-

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 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 / 0944113769

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. 16/2019
Dodávateť :

Dátum :

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

Druh tovaru/služby

02.09.2019

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

Čistiace prostriedky podľa prílohy

Belobrad Ivan
vybavuje

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 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 / 0944113769

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. 17/2019
Dodávateť :

Dátum :

Ľubomír Suchánek
Pruské 191
018 52
Pruské
IČO: 44174331
DIČ: 1079929422

Druh tovaru/služby

08.10.2019

počet ks/jedn.

prístrešok nad dvere.
3000mmx1500mm

cena za ks/jedn. s DPH

1

cena spolu s DPH

550,00

550,-

Popis: Konštrukcia prístrešku je zhotovená z joklového profilu a prekrytá
polykarbonátom.
Rozmer: Šírka 3 000mm, hĺbka od steny 1 500mm
Prístrešok je mierne olúkovitého tvaru.

Cena: Materiál a výroba..............................................420€
Montáž..............................................................100€
Doprava..............................................................30€
Cenová ponuka je platna 30dní.

Mgr. Irena Gulišová
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 / 0944113769

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

