
OBJEDNÁVKA č.: 89 ZŠsMŠ/2022

Objednávateľ:

Základná škola s materskou školou
Radvanská 1

974 05 Banská Bystrica

IČO: 52439666
Dlč: 2121070556

Banka: ČSOB a.s., Banská Bystrica
číslo účtu: 4017175745/7500
IBAN: SK46 7500 0000 0040 1717 5745

Telefón: 048 / 4161927
E-mail: skolaradvan@skolaradvan.sk
Objednávku vystavila: Anna Zacharová

Dodacie podmienky:

Cenová ponuka č.:
zo dňa:

Text objednávky:

Objednávame u Vás :

Dodávateľ:

E KOTE C spol. s.r.o.
Lamačská cesta 20
841 03 Bratislava
IČO: 00687022
IČ DPH: SK2020295860
Banka:

číslo účtu: SK2020840217
Mobil: +421 850 700 770

Email: info@ekotec.sk

Dátum vystavenia: 05.12.2022

Spôsob platby: bankovýmprevodom

Kontrolu bezpečnosti multifunkčného a workoutového ihriska

Hlavnú ročnúkontrolu multifunkčného ihriska Športový areál ZŠ s MŠ Radvanská I Banská Bystrica
workoutového ihriska, ktorý sa nachádza v areáli ZŠ s MŠ Radvanská I B.B.

v hodnote : 322,00 bez DPH DPH 64,40 spolu s DPH: 386,40€

Mgr. Katarína Príbojová

ZÁKLADNÁŠKOLAs MATERSKOUŠKOLOURadvanská1974 05 BanskáBystricaIČO: 524 39 666

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Pečiatka odpis
riaditeľa školy

vykonaná v zmysle 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorýchzákonov

Druh finančnej operácie: objednávka Kontroly bezpečnosti multifunkčného ihriska a woekoutového ihriska

Finančná operácia aleb6 jej časť
je v súlade* /

s rozpočtom, so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
s vnútornými predpismi a zmluvnými vzťahmi.

Finančnú operáciu alebo jej Časťje možné*/ nie4e-možné±.
a vykonať,

nej pokračovať,
c) vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo
jej časť už vykonala.

Zodpovedný zamestnanec: Anna Zacharová

Dátum a podpis: 5.12. 2022

* (Nehodiace sa prečiarknite.

Finančná operácia alebo jej časť
je v súlade*

/ nie-je-v-súlade±—-
s rozpočtom, so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
s vnútornými predpismi a zmluvnými vzťahmi.

Finančnú operáciu alebo jej časťje možné* / nie-je-možné*,—
a) vykonať,
b) v nej pokračovať,
c) vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo
jej časťuž vykonala.

Vedúci zamestnanec: Mgr. Katarína Príbojová, riaditelk koly

Dátum a podpis: 5.12.2022

* Nehodiace sa prečiarknite.


