Odberateľ:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 145/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

2.11.2016

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

Odberateľ:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 146/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

2.11.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

MALIŠKA s. r. o.
Šimonovianska 1763/102

Značka:

958 03
IČO: 44778741

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2022820503

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

Sal.Tvar. DTp 20-50/20

70

Spolu

62,83 €

62,83 €

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: 147/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

2.11.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

MALIŠKA s. r. o.
Šimonovianska 1763/102

Značka:

958 03
IČO: 44778741

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2022820503

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

stavebný materiál - kuchyňa

-

Spolu

198,62 €

198,62 €

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: 148/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

9.11.2016

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

19,27 €

19,27 €

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: 149/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

9.11.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

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

Značka:

958 03 Parzánske
DIČ: 2022656856

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2022656856

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

materiál na opravu kuchyne

1

Spolu

252,20 €

252,20 €

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: 150/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

9.11.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Juraj Laššo
Horská 1314/38

Značka:

958 06 Parzánske
IČO: 32813597

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK1020436153

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

drevenú plaketu gravírovanú

1

Spolu

32,40 €

32,40 €

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: 151/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

24.10.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Best, spol. s r. o. v reštrukturalizácií
Teplárenská 83/2

Značka:

971 01 Prievidza
IČO: 31603823

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2020468010

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

prácu na projekte Program obnovy dediny

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: 152/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

11.11.2016

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: 153/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

11.11.2016

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: 154/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

11.11.2016

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

19,78 €

19,78 €

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: 155/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

21.11.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Pavol Hromý
Borinka 226

Značka:

900 32 Borinka
IČO: 34912592

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH/DIČ: 1032726816

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

zdroje na 15W led trubice

10

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:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 156/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

21.11.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

EDUXE Slovensko, s. r. o.
M. C. Sklodowskej 2

Značka:

851 04 Bratislava
IČO: 46447644

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

DIČ: 2023413546

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

Didaktické hracie sady

1

Spolu

239,33 €

239,33 €

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: 157/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

21.11.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

SAD Prievidza a. s.
Ciglianska cesta 1

Značka:

971 36 Prievidza
IČO: 36324043

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

DIČ: 2020078940

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

prepravné služby

1

Spolu

44,86 €

44,86 €

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: 158/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

21.11.2016

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: 159/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

21.11.2016

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: 160/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

25.11.2016

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

21,48 €

21,48 €

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: 161/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

28.11.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

ASTERA, s. r. o.
Stromova č. 5

Značka:

911 01 Trenčín
IČO: 36238091

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2020188203

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

potravin do SJ

1

Spolu

60,60 €

60,60 €

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: 162/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

28.11.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

MALIŠKA s. r. o.
Šimonovianska 1763/102

Značka:

958 03
IČO: 44778741

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2022820503

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

stavebný materiál - kuchyňa

-

Spolu

123,22 €

123,22 €

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: 163/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

30.11.2016

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

28,00 €

28,00 €

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: 164/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

30.11.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Peter HALADA - PEHA
J. Kráľa 1172/7

Značka:

958 06 Patrizánske
IČO: 40264637

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK1020436868

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

elektroinštalačný materiál - kuchyňa

1

Spolu

542,76 €

542,76 €

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

