Objednávka č.

78

1

Objednávateľ:

Variabilný symbol :

20200834

"VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb

Dodávateľ:
Považská 14
94911
IČO:
Účet:
IBAN:
SWIFT
Telefón:
E-mail:

PRO-NIK, s.r.o

Nitra
00351776

DIČ :
2021102985
000000 - 7000306714 / 8180
SK29 8180 0000 0070 0030 6714

Clementisova 39
94901

SPSRSKBA
Fax:
037/6410073
zssvinicky@zssvinicky.sk

Dátum vyhotovenia:

IČO:

Nitra

46239308

IČ DPH:

03.11.2020

Dodacie a platobné podmienky:
krížne plachty
Č. Názov tovaru alebo
služby

Množstvo

MJ

Jed.cena
bez DPH

%
DPH

Obnos DPH

Spolu bez
DPH

Spolu
s DPH

Obnos slovom :

jedentisícosemsto €

Objednávku vyhotovil:
Chmelanová Erika

Celková suma:

Podpis a pečiatka

1 800,00 €

Objednávka č.

78

2

Objednávateľ:

Dodávateľ:
PRO-NIK, s.r.o

"VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb

Č. Názov tovaru alebo
služby

Množstvo

MJ

Jed.cena
bez DPH

%
DPH

Obnos DPH

Spolu bez
DPH

KRYCÍ LIST
Základnou finančnou kontrolou vykonanou v zmysle § 6,7 zákona NR SR 357/2015 Z. z.
príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy* bolo zistené :
1) Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom "VINIČKY" ZSS Nitra, na rok 2020
a) je - nie je* možné finančnú operáciu vykonať
b) je - nie je* možné vo finančnej operácií alebo jej časti pokračovať
c) je - nie je* potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
d) je - nie je* dodržaná zásada hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Finančnú operáciu preveril: PhDr. Martina Župčánová, PhD.:
dňa................................ podpis..............................
2) Navrhovaná finančná operácia je – nie je* v súlade s osobitnými predpismi, internými predpismi, uzatvorenými
zmluvami,
finančná operácia súhlasí - nesúhlasí* po vecnej a formálnej stránke:
a) je - nie je* možné finančnú operáciu vykonať
b) je - nie je* možné vo finančnej operácií alebo jej časti pokračovať
c) je - nie je* potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
d) je - nie je* dodržaná zásada hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Finančnú operáciu preveril: Erika Chmelanová
dňa................................ podpis..............................
3) Finančnú operáciu:
a) je - nie je* možné finančnú operáciu vykonať
b) je - nie je* možné vo finančnej operácií alebo jej časti pokračovať
c) je - nie je* potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
d) je - nie je* dodržaná zásada hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Finančnú operáciu preveril: štatutárny zástupca : PhDr. Janka Moravčíková, PhD.
dňa................................ podpis..............................

Súhlasím - nesúhlasím* s realizáciou finančnej operácie:

Číslo zmluvy : 56/Fi/2020

Pečiatka
PhDr. Janka Moravčíková, PhD.
riaditeľka "VINIČKY" ZSS

Spolu
s DPH

