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Objednávka č 5912016
Odberateľ: Stredná odborná škola drevárska

a stavebná Dodávateľ : Slovenské pramene a žriedla, a.s.
02302 Krásno nad Kysucou 1642

v zastúpení: PaedDr. Ján PaLko Adresa: Budiš Dubové
IČO: 891835
mč : 2020551753 038 23 Dubové
bank. spojenie :VÚB a.s. Čadca, exp. Krásno
Č. účtu: 2083910657/0200 IČO: 36396591 mč: SK2020117528

Miesto určenia: bufet bank. spojenie:

Dodacia lehota: ......... spôsob platby PP Č. účtu:
P.č Názov a druh tovaru príp. služby Množstvo MJ Cena za MJ Cena spolu

l. Budiš citron
1,~

2. Budiš pomaranč
') Budiš červ.pomaranč.J.

4. Budiš grapefruit
5. Budiš ananás
6. Budiš číry citron
7. Budiš číry pomaranč
8. Budiš číry lesná malina
9. Budiš číry čierna ríbezl'a
10.
ll. ••••

12.
Spolu:
Dôvod vzniku finančnej operácie: tovar do bufetu Podpis:
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Vyhotovil: meno a funkcia: .Ján Palko zásobovanie V Krásne nad Kysucou dňa 5.10.2016

Predbežná kontrola v zmysle platného zákona Č. 502/200 l Z.z o finančnej kontrole ao Podpis:
vnútornom audite vykonaná dňa 5. 10.2016 pričom finančná operácia je v súlade:
- s rozpočtom SOŠds,
- za financovanie A1H- za majetok

Poznámky:
....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Na základe vykonania predbežnej kontroly v súlade s platným zákonom Č. 502/2001 súhlasím s finančnou
operáciou a s realizáciou objednávky :IlIsJlt1i1 SKOiií

dr r ~vebna
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Priebežnou kontrolou v zmysle platného zákona Č. 502/200 l vykonaná dňa 5. 10.2016 bola

I overená:

1

- lipln?s: a preukázateľnosť účtovných alebo iných dokladov súvisiacou s touto finančnou
operáciou

- hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť finančnej operácie
- vykonanie predbežnej kontroly
- iné .


