Odberateľ:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 108/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

2.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

PP - SOT, s. r. o.
Kšínná 98

Značka:

956 41 Kšinná
IČO: 43881891

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2022499545

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

hygienické potreby do KD

166,68 €

166,68 €
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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 109/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

4.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

KOVOMAX BM s. r. o.
Šimonovianska 34/90

Značka:

958 03 Partizánske
IČO: 44313926

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

DIČ: 2022656856

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

materiál na údržbu

249,23 €

249,23 €
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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 110/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

4.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

VODOSTAV Kňaze Ladislav
Hradište 13

Značka:

958 54 Hradište
IČO: 34583777

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

DIČ: 1032093315

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

revíziu tlakovych nádob v MŠ, ZŠ OcU

250,00 €

250,00 €
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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 111/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

5.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

EuroTRADING, s. r. o.
Muškátová 38

Značka:

040 11 Košice
IČO: 44031483

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

DIČ: 2022567767

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

farby do tlačiarne pre MŠ

121,56 €

121,56 €
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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 112/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

5.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

PORADCA s. r. o.
Pri Celulózke 40

Značka:

010 01 Žilina
IČO: 36371271

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

DIČ: 2020102293

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

odbornú literatúru na Ocu

14,90 €

14,90 €
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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 113/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

9.9.2016

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

Spolu

19,34 €

19,34 €

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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 114/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

12.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Tatranská mliekareň, a. s.
Nad traťou 26

Značka:

060 01 Kežmarok, pobočka Nitra
IČO: 31654363

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2020515596

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

školské mlieko ŠJ

1

Spolu

3,84 €

3,84 €

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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 114/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

12.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Tatranská mliekareň, a. s.
Nad traťou 26

Značka:

060 01 Kežmarok, pobočka Nitra
IČO: 31654363

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2020515596

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

školské mlieko ŠJ

1

Spolu

3,84 €

3,84 €

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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 115/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

12.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Tatranská mliekareň, a. s.
Nad traťou 26

Značka:

060 01 Kežmarok, pobočka Nitra
IČO: 31654363

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2020515596

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

školské mlieko ŠJ

1

Spolu

5,76 €

5,76 €

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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 116/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

21.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Vegstrav, s. r. o.
č. 107

Značka:

913 23 Dubodiel
IČO: 44858221

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: 2022859773

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

vypracovanie revíznej správy

1

Spolu

6,00 €

6,00 €

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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 117/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

20.9.2016

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

Spolu

25,69 €

25,69 €

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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 118/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

21.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
Sasinkova 5

Značka:

811 08 Bratislava
IČO: 31333176

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2020293099

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

prvouka pre 2. ročník ZŠ

1

Spolu

24,80 €

24,80 €

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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 119/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

21.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

ŠEVT a. s.
Cementárenská 16

Značka:

974 72 Banská Bystrica
IČO: 31331131

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2020295860

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

školské knihy , dochádzkové knihy pre ZŠ

Spolu

1

25,42 €

25,42 €

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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 120/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

27.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

INPRO spol. s r. o.
Priemyselná 12

Značka:

971 01 Prievidza
IČ DPH: SK2020466679

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

Predmet objednávky

DIČ: 2020466679
Množstvo / ks

Objednávame si u Vás :

Jedn.cena s
DPH

na základe zmluvy o dielo č. P 16-16
1.

predfaktúra

2 160,00 €

2 160,00 €
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

Odberateľ:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 121/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

27.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

HPC s. r. o.
SNP 58/35

Značka:

956 41 Uhrovec
IČ: 46117857

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

Predmet objednávky:

DIČ: 2023241341
Množstvo / ks

Jedn.cena s
DPH

1.
PC servis a zálohovanie programu KEO

24,00 €

24,00 €
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 fin. 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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 122/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

27.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Tatranská mliekareň a. s.
Nad traťou 26

Značka:

060 01 Kežmarok
IČO: 31654363

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

Predmet objednávky:

DIČ: 2020515596
Množstvo / ks

Jedn.cena s
DPH

1.
Mlieko do ŠJ

5,76 €

5,76 €
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 fin. 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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 123/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

27.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Tatranská mliekareň a. s.
Nad traťou 26

Značka:

060 01 Kežmarok
IČO: 31654363

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

Predmet objednávky:

DIČ: 2020515596
Množstvo / ks

Jedn.cena s
DPH

1.
Mlieko do ŠJ

3,84 €

3,84 €
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 fin. 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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 124/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

27.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Mário Mikulášik
SNP 19/74

Značka:

956 41 Uhrovec
IČ DPH: SK1020093316

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

Predmet objednávky:

DIČ: 1020093316
Množstvo / ks

Jedn.cena s
DPH

1.
vykonanie odbornej obsluhy kotlov

240,00 €

240,00 €
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 fin. 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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 125/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

27.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

FEREX, s. r. o.
Vodná 23

Značka:

949 01 Nitra
IČ DPH: SK2020405156

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

Predmet objednávky:

DIČ: 2020405156
Množstvo / ks

Jedn.cena s
DPH

1.
smetné nádoby 110 L

25

633,00 €

633,00 €
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 fin. 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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 126/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

27.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

EuroTRADING s. r. o.
Muškátová 38

Značka:

040 11 Košice
IČ DPH: SK2022567767

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

Predmet objednávky:

DIČ: 2022567767
Množstvo / ks

Jedn.cena s
DPH

1.
kancelárske potreby do OcU - tonery a papier

125,34 €

125,34 €
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 fin. 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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 127/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

27.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Róbert Šiška - UPRAKO
Hradište 5

Značka:

958 54 Hradište
IČ DPH: SK103332411

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

Predmet objednávky:

DIČ: 1033322411
Množstvo / ks

Jedn.cena s
DPH

1.
materiál na údržbu krovinorezov

118,99 €

118,99 €
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 fin. 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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 128/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

27.9.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Maquita s. r. o.
Soľná 738/36

Značka:

972 13 Nitrianske Pravno
IČ DPH: SK2020078324

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

Predmet objednávky:

DIČ: 2020078324
Množstvo / ks

Jedn.cena s
DPH

1.
pomôcky do MŠ

144,55 €

144,55 €
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 fin. 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

