Odberateľ:

OBJEDNÁVKA číslo: 94/2016

Obec Hradište
Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

10.7.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Vydavateľstvo TEMPO , s .r. o.
Februárová 152/1

Značka:

958 01 Partizánske
IČ DPH: SK2020139385

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

DIČ: 2020139385
Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

inzerát v tempe

1

80,68 €

Spolu

80,68 €

Ďalšie objednávky budú telefonicky upresňované.

Bankové spojenie

Prima Banka Slovensko

odberateľa

0913639001/5600

Dodacia lehota

14 dní , rok 2015

Spôsob dodávky

dodávateľom

Forma úhrady

faktúra

Prevzal:
Dňa:

Pečiatka a podpis:

Podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite bola vykonaná kontrola v súlade s §7 ods.1:
Základná finančná kontrola so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s:
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok

podpis:

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva nasledujúce rozpočtové roky,

podpis:

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, kt. je SR viazaná

podpis:

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

podpis:

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitých predpisov

podpis:

f) vnútornými predpismi alebo

podpis:

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až g)

podpis:

Je možné/nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnuté plnenie ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum: .....................

podpis: ..................................
Mgr. Miloš Baránik

podpis:....................
Bc. Katarína Fodorová

Odberateľ:

OBJEDNÁVKA číslo: 96/2016

Obec Hradište
Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

10.7.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Ing. Oto Mikloš
Mlynská 10, Bánovce

Značka:

958 43 Krásno 125
IČO: 17696542

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: 1020436967
Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

pečivo do ŠJ

1

28,48 €

Spolu

28,48 €

Ďalšie objednávky budú telefonicky upresňované.

Bankové spojenie

Prima Banka Slovensko

odberateľa

0913639001/5600

Dodacia lehota

14 dní , rok 2015

Spôsob dodávky

dodávateľom

Forma úhrady

faktúra

Prevzal:
Dňa:

Pečiatka a podpis:

Podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite bola vykonaná kontrola v súlade s §7 ods.1:
Základná finančná kontrola so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s:
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok

podpis:

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva nasledujúce rozpočtové roky,

podpis:

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, kt. je SR viazaná

podpis:

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

podpis:

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitých predpisov

podpis:

f) vnútornými predpismi alebo

podpis:

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až g)

podpis:

Je možné/nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnuté plnenie ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum: .....................

podpis: ..................................
Mgr. Miloš Baránik

podpis:....................
Bc. Katarína Fodorová

Odberateľ:

OBJEDNÁVKA číslo: 97/2016

Obec Hradište
Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

19.7.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Ing. Oto Mikloš
Mlynská 10, Bánovce

Značka:

958 43 Krásno 125
IČO: 17696542

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: 1020436967
Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

pečivo do ŠJ

1

1,08 €

Spolu

1,08 €

Ďalšie objednávky budú telefonicky upresňované.

Bankové spojenie

Prima Banka Slovensko

odberateľa

0913639001/5600

Dodacia lehota

14 dní , rok 2015

Spôsob dodávky

dodávateľom

Forma úhrady

faktúra

Prevzal:
Dňa:

Pečiatka a podpis:

Podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite bola vykonaná kontrola v súlade s §7 ods.1:
Základná finančná kontrola so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s:
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok

podpis:

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva nasledujúce rozpočtové roky,

podpis:

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, kt. je SR viazaná

podpis:

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

podpis:

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitých predpisov

podpis:

f) vnútornými predpismi alebo

podpis:

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až g)

podpis:

Je možné/nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnuté plnenie ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum: .....................

podpis: ..................................
Mgr. Miloš Baránik

podpis:....................
Bc. Katarína Fodorová

Odberateľ:

OBJEDNÁVKA číslo: 98/2016

Obec Hradište
Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

1.8.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Ľudmila Tomášová
Februárová 3

Značka:

958 01 Partizánske
IČO: 43479715

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: 1031844979
Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

projektovú dokumenáciu na

1

1 100,00 €

zateplenie materskej škôlky

Spolu

1 100,00 €

Ďalšie objednávky budú telefonicky upresňované.

Bankové spojenie

Prima Banka Slovensko

odberateľa

0913639001/5600

Dodacia lehota

14 dní , rok 2015

Spôsob dodávky

dodávateľom

Forma úhrady

faktúra

Prevzal:
Dňa:

Pečiatka a podpis:

Podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite bola vykonaná kontrola v súlade s §7 ods.1:
Základná finančná kontrola so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s:
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok

podpis:

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva nasledujúce rozpočtové roky,

podpis:

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, kt. je SR viazaná

podpis:

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

podpis:

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitých predpisov

podpis:

f) vnútornými predpismi alebo

podpis:

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až g)

podpis:

Je možné/nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnuté plnenie ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum: .....................

podpis: ..................................
Mgr. Miloš Baránik

Odberateľ:

Obec Hradište

podpis:....................
Bc. Katarína Fodorová

OBJEDNÁVKA číslo: 99/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

4.8.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

UNIATEST Trade, s. r. o.
Nádražná 17/1783

Značka:

01841 Dubnica nad Váhom
IČ: 461 674 45

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2023253034
Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
fitness F03 - Twister & Stepper

1

390,00 EUR

fitness F05 - Eliptický Trenažér

390,00 EUR

fitness F06 - Veslovací trenažér

390,00 EUR

fitness F08 - Bradlá

390,00 EUR

fitness F09 - Dvojitý surf

390,00 EUR

fitness F11 - Trenažér chôdze

390,00 EUR

fitness F12 - Lavička Ľah- Sed

390,00 EUR

fitness F13 - Trojitá hrazda

390,00 EUR

fitness F15 - Posilňovací stroj horných končatín

490,00 EUR

fitness F21 - Posilňovanie - hrudník - rozpažovanie

430,00 EUR

Montáž FITPARKU + doprava

120,00 EUR

DPH 20%

832,00 EUR
Spolu

4 992,00 EUR

Ďalšie objednávky budú telefonicky upresňované.

Bankové spojenie

Prima Banka Slovensko

odberateľa

0913639001/5600

Dodacia lehota

14 dní , rok 2015

Spôsob dodávky

dodávateľom

Forma úhrady

faktúra

Prevzal:
Dňa:

Pečiatka a podpis:

Podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite bola vykonaná kontrola v súlade s §7 ods.1:
Základná finančná kontrola so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s:
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok

podpis:

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva nasledujúce rozpočtové roky,

podpis:

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, kt. je SR viazaná

podpis:

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

podpis:

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitých predpisov

podpis:

f) vnútornými predpismi alebo

podpis:

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až g)

podpis:

Je možné/nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnuté plnenie ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum: .....................

podpis: ..................................
Mgr. Miloš Baránik

podpis:....................
Bc. Katarína Fodorová

Odberateľ:

OBJEDNÁVKA číslo: 100/2016

Obec Hradište
Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

4.8.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské Nivy 48

Značka:

821 09 Bratislava 2
IČO: 31348262

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2020300964
Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

predplatné časopisu ROPO

1

79,80 €

Spolu

79,80 €

Ďalšie objednávky budú telefonicky upresňované.

Bankové spojenie

Prima Banka Slovensko

odberateľa

0913639001/5600

Dodacia lehota

14 dní , rok 2015

Spôsob dodávky

dodávateľom

Forma úhrady

faktúra

Prevzal:
Dňa:

Pečiatka a podpis:

Podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite bola vykonaná kontrola v súlade s §7 ods.1:
Základná finančná kontrola so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s:
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok

podpis:

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva nasledujúce rozpočtové roky,

podpis:

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, kt. je SR viazaná

podpis:

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

podpis:

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitých predpisov

podpis:

f) vnútornými predpismi alebo

podpis:

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až g)

podpis:

Je možné/nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnuté plnenie ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum: .....................

podpis: ..................................
Mgr. Miloš Baránik

podpis:....................
Bc. Katarína Fodorová

Odberateľ:

OBJEDNÁVKA číslo: 101/2016

Obec Hradište
Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

4.8.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

JUDr. Samuel Baránik
Podjavorinskej 7

Značka:

811 03 Bratislava
IČO: 42 175 381

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

DIČ: 104 629 8759
Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

právnu analýzu a právne služby

1

447,74 €

Spolu

447,74 €

Ďalšie objednávky budú telefonicky upresňované.

Bankové spojenie

Prima Banka Slovensko

odberateľa

0913639001/5600

Dodacia lehota

14 dní , rok 2015

Spôsob dodávky

dodávateľom

Forma úhrady

faktúra

Prevzal:
Dňa:

Pečiatka a podpis:

Podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite bola vykonaná kontrola v súlade s §7 ods.1:
Základná finančná kontrola so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s:
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok

podpis:

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva nasledujúce rozpočtové roky,

podpis:

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, kt. je SR viazaná

podpis:

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

podpis:

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitých predpisov

podpis:

f) vnútornými predpismi alebo

podpis:

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až g)

podpis:

Je možné/nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnuté plnenie ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum: .....................

podpis: ..................................
Mgr. Miloš Baránik

podpis:....................
Bc. Katarína Fodorová

Odberateľ:

OBJEDNÁVKA číslo: 102/2016

Obec Hradište
Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

5.8.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

EuroTrading, s. r. o.
Muškátová 38

Značka:

040 11 Košice
IČO: 44031483

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: 2022567767
Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

kancelárske potreby do OcU - tonery

55,00 €

55,00 €
Spolu

Ďalšie objednávky budú telefonicky upresňované.

Bankové spojenie

Prima Banka Slovensko

odberateľa

0913639001/5600

Dodacia lehota

14 dní , rok 2015

Spôsob dodávky

dodávateľom

Forma úhrady

faktúra

Prevzal:
Dňa:

Pečiatka a podpis:

Podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite bola vykonaná kontrola v súlade s §7 ods.1:
Základná finančná kontrola so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s:
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok

podpis:

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva nasledujúce rozpočtové roky,

podpis:

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, kt. je SR viazaná

podpis:

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

podpis:

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitých predpisov

podpis:

f) vnútornými predpismi alebo

podpis:

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až g)

podpis:

Je možné/nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnuté plnenie ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum: .....................

podpis: ..................................
Mgr. Miloš Baránik

podpis:....................
Bc. Katarína Fodorová

Odberateľ:

OBJEDNÁVKA číslo: 103/2016

Obec Hradište
Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

12.8.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

INPRO spol. s r. o.
Priemyselná 12A,

Značka:

974 01 Prievidza
IČO: 00590380

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

DIČ: 2020466679
Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena bez DPH

Objednávame si u Vás :
1.

Projekt ,,Odvodňovacie potrubie - Hradište"

950,00 €

950,00 €
Spolu

Ďalšie objednávky budú telefonicky upresňované.

Bankové spojenie

Prima Banka Slovensko

odberateľa

0913639001/5600

Dodacia lehota

14 dní , rok 2016

Spôsob dodávky

dodávateľom

Forma úhrady

faktúra

Prevzal:
Dňa:

Pečiatka a podpis:

Podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite bola vykonaná kontrola v súlade s §7 ods.1:
Základná finančná kontrola so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s:
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok

podpis:

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva nasledujúce rozpočtové roky,

podpis:

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, kt. je SR viazaná

podpis:

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

podpis:

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitých predpisov

podpis:

f) vnútornými predpismi alebo

podpis:

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až g)

podpis:

Je možné/nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnuté plnenie ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum: .....................

podpis: ..................................
Mgr. Miloš Baránik

podpis:....................
Bc. Katarína Fodorová

Odberateľ:

OBJEDNÁVKA číslo: 104/2016

Obec Hradište
Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

13.8.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Palimpex s. r. o.
Marguša 1

Značka:

974 01 Prievidza
IČO: 31580530

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

DIČ: 2020467240
Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena s DPH

Objednávame si u Vás :
1.

Uhlie MOST ORECH 2 9,85 t

1 396,19 €

1 396,19 €
Spolu

Ďalšie objednávky budú telefonicky upresňované.

Bankové spojenie

Prima Banka Slovensko

odberateľa

0913639001/5600

Dodacia lehota

14 dní , rok 2016

Spôsob dodávky

dodávateľom

Forma úhrady

faktúra

Prevzal:
Dňa:

Pečiatka a podpis:

Podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite bola vykonaná kontrola v súlade s §7 ods.1:
Základná finančná kontrola so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s:
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok

podpis:

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva nasledujúce rozpočtové roky,

podpis:

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, kt. je SR viazaná

podpis:

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

podpis:

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitých predpisov

podpis:

f) vnútornými predpismi alebo

podpis:

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až g)

podpis:

Je možné/nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnuté plnenie ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum: .....................

podpis: ..................................
Mgr. Miloš Baránik

podpis:....................
Bc. Katarína Fodorová

Odberateľ:

OBJEDNÁVKA číslo: 105/2016

Obec Hradište
Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

13.8.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

AGRO Diskomp s. r. o.
Skačany 543

Značka:

958 53 Skačany
IČO: 36327999

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

DIČ: 2020079292
Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena s DPH

Objednávame si u Vás :
1.

prenájom fekálneho stroja

210,00 €

210,00 €
Spolu

Ďalšie objednávky budú telefonicky upresňované.

Bankové spojenie

Prima Banka Slovensko

odberateľa

0913639001/5600

Dodacia lehota

14 dní , rok 2016

Spôsob dodávky

dodávateľom

Forma úhrady

faktúra

Prevzal:
Dňa:

Pečiatka a podpis:

Podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite bola vykonaná kontrola v súlade s §7 ods.1:
Základná finančná kontrola so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s:
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok

podpis:

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva nasledujúce rozpočtové roky,

podpis:

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, kt. je SR viazaná

podpis:

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

podpis:

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitých predpisov

podpis:

f) vnútornými predpismi alebo

podpis:

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až g)

podpis:

Je možné/nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnuté plnenie ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum: .....................

podpis: ..................................
Mgr. Miloš Baránik

podpis:....................
Bc. Katarína Fodorová

Odberateľ:

OBJEDNÁVKA číslo: 106/2016

Obec Hradište
Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

13.8.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

BYTSERVIS - Pavol Struhár
Cyrila a Metoda 1310/9

Značka:

957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 30042445

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

DIČ: 1020431236
Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena s DPH

Objednávame si u Vás :
1.

prepchávanie kanalizácie OcU a ZŠ

137,20 €

137,20 €
Spolu

Ďalšie objednávky budú telefonicky upresňované.

Bankové spojenie

Prima Banka Slovensko

odberateľa

0913639001/5600

Dodacia lehota

14 dní , rok 2016

Spôsob dodávky

dodávateľom

Forma úhrady

faktúra

Prevzal:
Dňa:

Pečiatka a podpis:

Podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite bola vykonaná kontrola v súlade s §7 ods.1:
Základná finančná kontrola so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s:
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok

podpis:

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva nasledujúce rozpočtové roky,

podpis:

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, kt. je SR viazaná

podpis:

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

podpis:

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitých predpisov

podpis:

f) vnútornými predpismi alebo

podpis:

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až g)

podpis:

Je možné/nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnuté plnenie ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum: .....................

podpis: ..................................
Mgr. Miloš Baránik

podpis:....................
Bc. Katarína Fodorová

Odberateľ:

OBJEDNÁVKA číslo: 107/2016

Obec Hradište
Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

23.8.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

SPONKA SK, s. r. o.
Štefániková 817

Značka:

020 01 Púchov
IČO:

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

DIČ:
Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena s DPH

Objednávame si u Vás :
1.

archivačné spony

39,00 €

39,00 €
Spolu

Ďalšie objednávky budú telefonicky upresňované.

Bankové spojenie

Prima Banka Slovensko

odberateľa
IBAN

0913639001/5600
SK60 5600 0000 0009 1363 9001

Dodacia lehota

14 dní , rok 2016

Spôsob dodávky

dodávateľom

Forma úhrady

faktúra

Prevzal:
Dňa:

Pečiatka a podpis:

Podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite bola vykonaná kontrola v súlade s §7 ods.1:
Základná finančná kontrola so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s:
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok

podpis:

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva nasledujúce rozpočtové roky,

podpis:

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, kt. je SR viazaná

podpis:

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

podpis:

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitých predpisov

podpis:

f) vnútornými predpismi alebo

podpis:

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až g)

podpis:

Je možné/nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnuté plnenie ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum: .....................

podpis: ..................................
Mgr. Miloš Baránik

podpis:....................
Bc. Katarína Fodorová

