
 

 

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

Objednávka č. 1 /2018 šj 
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 
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 

Dantel s.r.o                 16.04.2018 

Farská 1048/9 

01861 Beluša 

 

 

 

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

s DPH 

kancelárske potreby        150,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mošková Marta, vedúca ŠJ 



 

 

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

Objednávka č. 2 /2018 šj 
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 
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 

Vladimír Vyhnička – elbest        16.04.2018 

Ľ. Štúra 16/26 

018 61 Beluša 

 

 

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

s DPH 

Kuchynský robot  1 ks       300,- 

pre ŠJ Hloža 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan        Marta Mošková 



 

 

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

Objednávka č. 3 /2018 šj 
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 
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 

Mária Matúšová         25.05.2018 

Kpt. Nálepku 439/16 

018 61 Beluša 

 

 

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

s DPH 

čistiace prostriedky         600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belobrad Ivan        Marta Mošková 

 



 

 

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

Objednávka č. 4 /2018 šj 
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 
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 

ADET, s.r.o.         25.05.2018 

Orlové 148 

017 01 Považská Bystrica 

 

 

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

s DPH 

OPP           400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Marta Mošková 



 

 

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

Objednávka č. 5 /2018 šj 
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 
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 

ABC Fachcentrum s.r.o.        26.11.2018 

D. Makovického 4573 

034 01 Ružomberok 

 

 

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

s DPH 

vozík PH 158, plošinový, oceľový 1    24,50   28,50 

max 150 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Marta Mošková 


