Odberateľ:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 129/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

3.10.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Juraj Laššo
Horská 1314/38

Značka:

985 06 Partizánske
IČ DPH: SK1020436153

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

IČO: 32813597

Por.č.

Predmet objednávky:

1.

Štočok na pečiatku na obecný úrad

Množstvo / ks

Jedn.cena s
DPH

13,20 €

13,20 €
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: 130/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

3.10.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

PORADCA s. r. o.
Pri Celulozke 40

Značka:

010 01 Žilina
IČ DPH: SK2020102293

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

Predmet objednávky:

1.

za odbornú literatúru

DIČ: 2020102293
Množstvo / ks

Jedn.cena s
DPH

27,60 €

27,60 €
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: 131/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

6.10.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

HLINKA Jozef - kominár
Jalovská 2/3

Značka:

972 32 Chrenovec okr. Prievidza
IČO: 34 958 622

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

DIČ: 102 67 19 144

Por.č.

Predmet objednávky:

1.

objednávame si u Vás kominárske práce

Množstvo / ks

Jedn.cena s
DPH

-

€

-

€

v objekte OcU, MŠ a ZŠ

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: 132/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

6.10.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Ing. Oto Mikloš - BRATPEK
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

26,39 €

26,39 €

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: 133/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

6.10.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

PRECIZIA spol. s r. o.
Nitrianska Blatnica 333

Značka:

956 05 Nitrianska Blatnica
IČO: 36808687

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH:

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

verejné obstarávanie na zákazku ,,Zateplenie budovy MŠ

Spolu

1

472,00 €

472,00 €

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: 134/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

6.10.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Geometra - súkromná zememeračská kancelária
Ing. Gašparovičová Dana

Značka:

Námestie slobody 22
971 01 Prievidza

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

geometrické zameranie chodníkov v parku Mládeže

1

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: 135/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

6.10.2016

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: 136/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

10.10.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Ing. Oto Mikloš - BRATPEK
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

24,95 €

24,95 €

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: 137/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

10.10.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

BFL s. r. o.
Ostratice 234

Značka:

956 34 Slovensko
IČO: 48137146

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2120058391

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

ovocie do ŠJ

1

Spolu

16,00 €

16,00 €

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: 138/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

11.10.2016

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: 139/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

11.10.2016

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: 140/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

18.10.2016

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: 141/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

18.10.2016

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: 142/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

18.10.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

BFL s. r. o.
Ostratice 234

Značka:

956 34 Slovensko
IČO: 48137146

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2120058391

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

ovocie do ŠJ

1

Spolu

24,00 €

24,00 €

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: 143/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

10.10.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

BFL s. r. o.
Ostratice 234

Značka:

956 34 Slovensko
IČO: 48137146

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2120058391

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

ovocie do ŠJ

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: 144/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

20.10.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Ing. Oto Mikloš - BRATPEK
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

23,20 €

23,20 €

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: 145/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

27.10.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

AG STAVBET s. r. o.
Odbojárov 461

Značka:

955 01 Továrniky
IČO: 17696542

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: 1020436967

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

betón C 16/20

1

Spolu

147,12 €

147,12 €

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

