
                                       

                                                            Stredná odborná škola technická 

                                             Ul. 1. mája 22,  953 01  Zlaté Moravce 
 
 

 

 

Martin Haspra Ernokov 

Železiarsky tovar 

Štefánikova 38 

953 01  Zlaté Moravce 

 

 

 

Objednávka č. 114/2019     Zlaté Moravce 26.08.2019 

 

Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu do 240 € s DPH. 

 - kľúč výrobok fareb. dol. – služba – 30 ks 

 - vložka cilindr. – C2000 40/60 – 1 ks 

 - zámok zadlabací – K 221 – 8 ks 

 - kotúč pilový vid. 185x36z – 1 ks 

 - klučka dverová – ELA kom. – 8 ks 

 - vložka cilindr . FAB – 50D 3kl./2015/ - 3 ks 

 - lepidlo – MAMUT GLUE CRYSTAL – 290ml – 1 ks 

 - skrutka IMB. DIN912 zn. 8x30 – 1,4 cks 

 - skrutka IMB. DIN912 zn. 8x25 – 0,6 cks 

 - matica poist. DIN 985 M-8 – 2 cks 

 - podložka PL, DIN125 ZN – 8 – 2 cks 

 - páska izolačná 19x10 – 2 ks 

 - skrutka plech. DIN7982 3,9x16 – 0,5 ks 

 - skrutka plech. DIN7982 2,9x16 – 0,5 cks 

 - membrána plav. T 2442 s vlož. – 10 ks 

 - lepidlo – MAMUT GLUE 290ml – 1 ks 

 - sprcha hlavica 630031 – 3-funk.chrom – 1 ks 

 - zámok vis.BUUL.FORM. FE 12-25 – 2 ks 

 

Objednávateľ:  Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce 

Adresa:  1. mája 22, 953 0l  Zlate Moravce 

IČO:   00893129 

DIČ:   2021059051 

IČ DPH:  SK2021059051 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK4781800000007000305711 

   SK9581800000007000305623 

Objednávateľ:  Jamrich 

Tel. číslo:  037/6403535  

e-mail:   soustrzm@nextra.sk 

 

 

 

Ing. Eva Koprdová 

       riaditeľka školy 

 

 



Kontrolný list o vykonaní základnej finančnej kontroly 

 

1. Finančná operácia alebo jej časť je – nie je v súlade s rozpočtom 

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je  možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 

plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 

 

Meno a priezvisko zamestnanca: ....................................................................... 

Dátum a podpis zamestnanca: ......................................................................... .. 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť je  - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 

plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 

 

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: ........................................................ 

Dátum a podpis vedúceho zamestnanca:............................................................. 

 

2. Finančná operácia alebo jej časť je – nie je v súlade s osobitnými predpismi 

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je  možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 

plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 

 

Meno a priezvisko zamestnanca: ....................................................................... 

Dátum a podpis zamestnanca: ........................................................................... 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť je  - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 

plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 

 

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: ........................................................ 

Dátum a podpis vedúceho zamestnanca:............................................................. 

 

3. Finančná operácia alebo jej časť je – nie je v súlade so zmluvou 

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je  možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 

plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 

 

Meno a priezvisko zamestnanca: ....................................................................... 

Dátum a podpis zamestnanca: ........................................................................... 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť je  - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 

plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 

 

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: ........................................................ 

Dátum a podpis vedúceho zamestnanca:............................................................. 

 

4. Finančná operácia alebo jej časť je – nie je v súlade s vnútornými predpismi 

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je  možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 

plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 

 

Meno a priezvisko zamestnanca: ....................................................................... 

Dátum a podpis zamestnanca: ........................................................................... 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť je  - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 

plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 

 

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: ........................................................ 

Dátum a podpis vedúceho zamestnanca:............................................................. 


