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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Košice 

  Obj. 87/2019  055/6360977, Mgr. Lukáčová 1.8.2019    

    

 

 

 

Vec: Objednávka č.  87/2019 
 
         

       Objednávame si u Vás tovar uvedený v prílohe tejto objednávky v zmysle Vašej cenovej 

ponuky. 

 

Miesto dodania: Materská škola Budapeštianska 1 

Termín dodania: 26.8.2019  

 

 

Potrebné údaje objednávateľa : 

 

Názov firmy: Materská škola 

Sídlo firmy: Budapeštianska 1, 040 13 Košice 

IČO: 35559420 

DIČ: 2021793048 

Bank. Spojenie: Prima banka 

Č. účtu: 0509322002/5600 

Štatutárny zástupca: Mgr. Strukanová Iveta – riaditeľka školy 

 

 

S pozdravom 

  

                                                                                                 Mgr. Iveta Strukanová 

                                                                                                        Riaditeľka školy 
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Materská škola Budapeštianska 1, 040 13 Košice 

Objednávka 

 

 

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA 

Vykonaná v zmysle §6 ods.4 zákona 357/2015 Z. z. na overenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančnej 

operácie 

Príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy 

Finančná operácia    JE    -  NIE JE *       v súlade 

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný 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 rozpočtovom 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 – materskou školou,  

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,  

f) vnútornými predpismi alebo 

g) Inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f) 

h) ......................................................................................................................................... 

 

Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly 

je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,  

je – nie je* možné v nej pokračovať 

je – nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 

 

Dátum: .................................                                       Mgr. Lukáčová Zuzana         Podpis: ......................................

  

Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly 

je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,  

je – nie je* možné v nej pokračovať 

je – nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 

 

Dátum: .................................                                       Matová Daniela                                 Podpis: ...................................... 

 

Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly 

je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,  

je – nie je* možné v nej pokračovať 

je – nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 

 

Dátum: .................................                                     Mgr. Iveta Strukanová                      Podpis: ...................................... 

 

*správne podčiarknuť 
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