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

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č. 1 /2016 šj
Dodávateť :

Dátum :

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

15.03.2016

Druh tovaru/služby

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

kancelárske potreby
kopírovanie dokumentov

Spolu

35,00

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

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

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

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č. 2 /2016 šj
Dodávateť :

Dátum :

Mária Matúšová
P.O.Hviezdoslava
018 61 Beluša

Druh tovaru/služby

19.03.2016

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

čistiace prostriedky
podľa prílohy
Spolu

95,00

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

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

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

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č. 3 /2016 šj
Dodávateť :

Dátum :

ADET, s.r.o
Orlové 149
017 01 Považská Bystrica

Druh tovaru/služby

počet ks/jedn.

31.03.2016

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

ochranné pracovné prostriedky
Spolu

320,00

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

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

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

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č. 4 /2016 šj
Dodávateť :

Dátum :

Marek Pitel
M. Kukučína 1844/72
018 61 Beluša

Druh tovaru/služby
s DPH

30.03.2016

počet ks/jedn.

jedálenský stôl 120x80x85
2
jedálenský pult so skrinkou 120x60x85 1

cena za ks/jedn. s DPH
72,156,-

cena spolu
144,156,-

spolu

300,-

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

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

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

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č. 5 /2016 šj
Dodávateť :

Dátum :

TZBS – Market s.r.o.
Sládkovičova 887/1
017 01 Považská Bystrica

02.05.2016

Druh tovaru/služby

počet ks/jedn.

drez 1000x450 mm
príslušenstvo k montáži
drez 1100x700x850
príslušenstvo k montáži

3
3
1
1

cena za ks/jedn. s DPH cena spolu s DPH
148,50
25,50
324,6,-

445,50
76,50
324,6,-

spolu

852,-

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

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

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

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č. 6 /2016 šj
Dodávateť :

Dátum :

Mária Matúšová
P.O.Hviezdoslava
018 61 Beluša

Druh tovaru/služby

25.05.2016

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

čistiace prostriedky
podľa prílohy
Spolu

72,-

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

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

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

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č. 7 /2016 šj
Dodávateť :

Dátum :

Spoločnosť S.I.P.
Ing. Jela Hložková
Komenského 5252/34
921 01 Piešťany

Druh tovaru/služby

03.06.2016

počet ks/jedn.

preškolenie zamestnancov
veľkokuchynské plynové spotrebiče
skupina B

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

5

75,-

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

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

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

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č. 8 /2016 šj
Dodávateť :

Dátum :

IG – GASTRO, s.r.o.
Čajaková 2174/7
010 01 Žilina

Druh tovaru/služby

19.08.2016

počet ks/jedn.

Tanier EBRO hlboký 23 30
tanier EBRO plytký 25 30
tanier Ebro dezertný 30
naberačka 0,25l
1
hrnček číry
10
kastról 5,8l
1
hrniec mäsový 9,8l
1
pokrývka 28cm
1

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

0,96
0,96
0,90
8,94
0,90
46,24
46,24
16,02

28,80
28,80
27,00
8,94
9,00
46,24
46,24
16,02

spolu

211,04 €

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

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

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

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č. 9 /2016 šj
Dodávateť :

Dátum :

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

16.09.2016

Druh tovaru/služby

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

kancelárske potreby
kopírovanie dokumentov

Spolu

50,00

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

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

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

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č. 10 /2016 šj
Dodávateť :

Dátum :

Mária Matúšová
P.O.Hviezdoslava
018 61 Beluša

Druh tovaru/služby

10.11.2016

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu s DPH

čistiace prostriedky
podľa prílohy
Spolu

250,-

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

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

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

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č. 11 /2016 šj
Dodávateť :

Dátum :

KM STYLE INTERIÉR, s.r.o.
Domaniža 121
018 16 Domaniža
Druh tovaru/služby
s DPH

10.11.2016

počet ks/jedn.

linka dĺžka 181
linka dĺžka 190
skrinka ku sporáku

3
1
1

cena za ks/jedn. s DPH
866,866,194,-

cena spolu
2 600,866,235,-

spolu

3 701,-

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

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

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

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č. 12 /2016 šj
Dodávateť :

Dátum :

P.Š stavb s.r.o.
Podhorie 1552
01861 Beluša

12.12.2016

Druh tovaru/služby
s DPH

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

Oprava a sprchy

cena spolu
2 900,-

spolu

Mošková Marta, vedúca ŠJ
vybavuje

2900,-

Mgr. Irena Gulišová
pečiatka a podpis objednávateľa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

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

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č. 13 /2016 šj
Dodávateť :

Dátum :

Štefan Galovič
Pod Zábrehom 1558/9
020 01 Púchov

Druh tovaru/služby
s DPH

15.12.2016

počet ks/jedn.

cena za ks/jedn. s DPH

cena spolu

Odborná prehliadka výťahov

60,-

spolu

60,-

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

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

