
Objednávka č. 1 77 

IČO:

IČ DPH:

Variabilný symbol  :

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum vyhotovenia:

Dodávateľ:

772021

44195591

Bratislava82101

Nevädzová 6

09.06.2021

číslo účtu: 2820807001/5600

banka: Dexia banka Slovensko a.s.

Štatutárny zástupca: PaedDr.Jana Brigantová-riaditeľka školy

Z+M servis,spol. s r.o.

Objednávateľ:

6ZS@POVAZSKA-BYSTRICA.SK

Telefón: Fax:

E-mail:

IČO: 35995963

Považská Bystrica01707

SNP 1484

Základná škola

042/4261288042/4261288

2020964682DIČ :

000000 - 2820807001 / 5600Účet:

IBAN:

SWIFT KOMASK2X

SK72 5600 0000 0028 2080 7001

Objednávame u Vás tonery podľa rozpisu. 

ZÁKLDNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Základná  finančná kontrola vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite  a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

príjem/použitie/právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy verejných prostriedkov

Pripravovaná finančná  operácia je - nie je   v súlade: 

a/  rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, 

b/  rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena   

     a/, ak financovanie finančnej      operácie     alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovanom roku a ide o  

     realizáciu verejného obstarávania , to platí ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,

c/ osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe 

     ktorých sa  Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, 

d/ zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,

e/ rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

f/  vnútornými predpismi alebo

g/ inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a/ až f.

Pripravovaná finančná operácia  spĺňa – nespĺňa  podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Vo finančnej operácii je - nie je  možné pokračovať, vykonať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná 

operácia už vykonala.

V Považskej Bystrici dňa :........................podpis zodpovedného zamestnanca : Alena Kudlová                                           

                                                               podpis vedúceho zamestnanca:: PaedDr.Jana Brigantová,riaditeľka školy

Spolu

s DPH

Jed.cena 

s DPH
Č. Názov tovaru alebo služby Množstvo MJ

 14,261 . toner Canon L100  FX 10X  1,000 ks  14,260000

Celková  suma:

Obnos slovom : 

štrnásť € 26  14,26 €

Objednávku vyhotovil:

Kudlová Alena

Podpis a pečiatka


