
 

 

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

Objednávka č. 1 /2019 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                 14.01.2019 

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 /2019 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        11.03.2019  

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         250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Marta Mošková 



 

 

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

Objednávka č. 3 /2019 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.          01.04.2019 

Orlové 148 

017 01 Považská Bystrica 

 

 

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

s DPH 

OPP           500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Marta Mošková 



 

 

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

Objednávka č. 4 /2019 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 

Ing. Peter Rendek        17.06.2019 

Trenčianska 724/46 

01851 Nová Dubnica 

 

 

 

 

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

s DPH 

hrniec  30l    1ks   65,-   65,- 

odkvapávač  tácka 60x40  6 ks   5,-   90,- 

 

 

 

spolu           95,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Marta Mošková 



 

 

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

Objednávka č. 5 /2019 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 

Abiset s.r.o.         29.07.2019 

Bernolákova 1A 

901 01 Malacky 

 

 

 

 

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

s DPH 

softwér pre školskú jedáleň 2 sklady      450,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mošková Marta 



 

 

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

Objednávka č. 6 /2019 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        19.08.2019 

elbest 

Ľ. Štúra 16/26 

01861 Beluša 

 

 

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

s DPH 

Chladnička Electrolux  1    450,-   450,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mošková Marta 



 

 

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

Objednávka č. 7 /2019 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        11.09.2019  

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         250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Marta Mošková 



 

 

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

Objednávka č. 8 /2019 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 

Netperfect                   19.11.2019 

Univerzitná 25 

010 08 Žilina 

 

 

 

 

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

s DPH 

Opakovanú úradnú skúšku vykonávanú 

v pravidelných lehotách  

podľa § 12 Vyhlášky 508/2009 Z. z.     2 výťahy  250,00   500,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mošková Marta 

https://www.i-vytahy.sk/data/media/fck/pravne-predpisy/ZZ_2009_508_20140901.pdf


 

 

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

Objednávka č. 9 /2019 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        03.12.2019 

elbest 

Ľ. Štúra 16/26 

01861 Beluša 

 

 

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

s DPH 

ChladničkaZANUSSI  1    339,-   339,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mošková Marta 


