
 
Objednávka č. 1  29  

IČO: 
IČ DPH: 

Variabilný symbol  : 

Dodacie a platobné podmienky: 

Dátum vyhotovenia: 

Dodávateľ: 

29 

2023717124 
46992511 

Považská Bystrica 01701 

Zakvášov 1518/51 

07.03.2016 

Prima Banka Slovensko a.s. 
Mgr. Zuzana Slaninková, riaditeľka školy 

ZIS Security Systems, s.r.o. 

Objednávateľ: 

1zs@povazska-bystrica.sk 
Telefón: Fax: 
E-mail: 

IČO: 35995998 
Považská Bystrica 01701 

Nemocničná 987/2 

Základná škola 

042/4321297 042/4321297 

2020971073 DIČ : 
000000 - 2820890001 / 5600 Účet: 

IBAN: 
SWIFT KOMASK2X 

SK63 5600 0000 0028 2089 0001 

Objednávame si u Vás  opravu alarmu 
Základná  finančná kontrola vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančn.kotrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
príjem/použitie/právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy verejných prostriedkov 
Pripravovaná finančná operácie je v súlade:  
a/ s rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok  
b/ s rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa prísmena a/, 
    ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v prísl. rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného  
    obstarávania, to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia, 
c/ s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,ktorými je SR viazaná na základe ktorých sa SR poskytujú           
finančné prostriedky zo zahraničia d/ zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy, 
e/ rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,   
 f/ vnútornými predpismi alebo     g/s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami 
Spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. 
Vo finančnej operácii je - nie je možné pokračovať,vykonať alebo vymáhať poskytnuté plnenie ak sa fin. operácia  
už vykonala. 
 
Dátum a podpis zamestnanca: ...............................Dátum a podpis vedúceho zamestnanca: .................................... 

Spolu 
s DPH 

Jed.cena 
bez DPH 

Spolu bez 
DPH 

Č. Názov tovaru alebo 
služby 

Množstvo MJ  Obnos DPH % 
DPH 

 
 44,95 1 . oprava alarmu  44,950000  44,95  1,000 

Celková  suma: 
Obnos slovom :  
štyridsaťštyri € 95  44,95 € 

Objednávku vyhotovil: 

Almásyová Marta 

Podpis a pečiatka 


