Odberateľ:

Obec Hradište

OBJEDNÁVKA číslo: 165/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

1.12.2016

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: 166/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

1.12.2016

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: 167/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

2.12.2016

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

28,54 €

28,54 €

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: 168/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

8.12.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

EMBA Trade, spol. s r. o.
Komárňanská cesta 13

Značka:

940 01 Nové Zámky
IČO: 34142860

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2020415034

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

archívne štatele

20

Spolu

46,00 €

46,00 €

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: 169/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

8.12.2016

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.

opravu šnekového podávača

1

Spolu

200,00 €

200,00 €

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: 170/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

9.12.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

ORGECO spol. s r. o.
Bešeňovská cesta 7

Značka:

940 64 Nové Zámky
IČO: 31433090

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

DIČ: 2020413681

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

vianočné svetielka LED

1

Spolu

83,26 €

83,26 €

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: 171/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

9.12.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

ORGECO spol. s r. o.
Bešeňovská cesta 7

Značka:

940 64 Nové Zámky
IČO: 31433090

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

DIČ: 2020413681

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

vianočné svetielka LED

2

Spolu

166,51 €

166,51 €

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: 172/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

15.12.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

BAKO trade, s. r. o.
L. Fullu 2526/27

Značka:

955 01 Topoľčany
IČO: 35943297

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2022025335

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

SCHOW BOX X11

1

Spolu

150,00 €

150,00 €

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: 174/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

15.12.2016

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

24,92 €

24,92 €

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: 175/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

15.12.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s. r. o.
Februárová 152/2

Značka:

958 01 Partizánske
IČO: 36299863

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2020139385

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

stolový kalendár 2017

300

Spolu

360,00 €

360,00 €

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: 173/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

15.12.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Peter Halada - Peha
J. Kráľa 1172/7

Značka:

958 06 Partizánske
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

66,10 €

66,10 €

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: 176/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

15.12.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

PP- SOT , s. r. o.
Kšinná 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.

hydienický materiál

1

Spolu

78,48 €

78,48 €

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: 177/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

16.12.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

Martin Škvarenika - SUNTECH
Garbiarska 482

Značka:

956 18 Bošany
IČO: 46252673

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK1049981559

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

polročná servisná prehliadka EZS

1

Spolu

102,00 €

102,00 €

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: 178/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

16.12.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

SoftServis
Ladislava Osvalda 1261/9

Značka:

966 01 Žarnovica
IČO: 30466491

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK1020617752

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

údržba PC

1

Spolu

197,40 €

197,40 €

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: 179/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

22.12.2016

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

30,72 €

30,72 €

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: 180/2016

Obecný úrad 278
958 54 Hradište

dátum

27.12.2016

Dodávateľ
IČO:

00310468

DIČ:

2021277940

KDM INTERIER s. r. o.
Hradište 275

Značka:

958 54 Hradište pri Partizánskom
IČO: 47093978

Vybavuje:

Mgr. Miloš Baránik

Por.č.

IČ DPH: SK2023734823

Predmet objednávky

Množstvo / ks

Jedn.cena

Objednávame si u Vás :
1.

elektroinštalačné práce v kuchyni KD

1

Spolu

537,60 €

537,60 €

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

