
Finančná kontrola - realizácia 

Podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 
neskorších zmien a doplnení je pripravovaná finančná operácia v súlade: 

1. so schváleným rozpočtom 
(zákon NR SR č. 523 2004 Z.z.) 

2. so zákonom o správe majetku štátu 
(zákon NR SR č. 278 1993) Z.z.) 

3. s verejným obstarávaním 
(zákon NR SR č. 25 2006 Z.z.) 

Dátum: Podpis: 

je- ľ. 
Podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, v zmysle 

neskorších zmien a predpisov je realizovaná finančná operácia v súlade: 

1. s vecným plnením 
2. číselnej správnosti a finančných podmienok 

(zák. o učí. č. 43 2002 Z.z. v znení nesk.zákonov 
3. evidencie majetku 

(zák.č. 278 1993 Z.z. o správe majetku štátu) 

Dátum: 

•t. 

Podpis: 

C. v knihe fe....&#2> 
Platobný príkaz 

Uhraďte sumu: 

Slovom: 

Príjemcovi: 

Na účet č. 1Q01V1&1£~1 / 
a zaúčtujte na ťarchu: program: ; '.droj: 111 

FK: 0*1 M 
P O l : fal 001 

V Chlebniciach 
Pečiatka 

Základná škola 
s materskou školou 

Chlebnice 134 
Vecne a číselne preskúmal: 
Meno: M_gr. Domáň Anton 
Dátum: $6 ' 1^f-fH 
Podpis: 

f -

Dodávka materiálu/práca, služba- bola 
realizovaná správne, podľa /HZ, objednávky/ 
a prevzatá 

Zapísané v evidencií: 

Dátum: podpis zod. prac: /l^U 't I ^~ 



J?? 
Oznámenie o zmene platieb 
za opakované dodávky Základná škola 

s materskou školou 
Chlebnice 134 
027 55 Chlebnice 

Zákaznícke číslo: 5101588221 
(V prípade otázok použite toto číslo) 

Vaše prípadné otázky zodpovie: 
Tím obsluhy zákazníkov: tel. 041/626 2419 

V Bratislave 20.1.2011 

Vážený zákazník, 

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali tým, že ste si nás vybrali ako Vášho dodávateľa zemného plynu. 
V súvislosti s uzatvorenou Zmluvou o dodávke plynu by sme Vás týmto spôsobom chceli informovať o budúcich 
preddavkových platbách za mesačné opakované dodávky, ktoré boli stanovené na základe predpokladanej ročnej spotreby 
a príslušnej tarify. 
Sumy sú určené na fakturačné obdobie od 1.1.2011 do 18.5.2011. 

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom. 

S priateľským pozdravom, 
Váš tím obsluhy zákazníkov SPP a.s. 

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky pre MS: 3101457220 

Základná škola s materskou školou, Chlebnice 134 , 027 55 Chlebnice 

Mesiac Dátum splatnosti Základ dane (EUR) DPH (EUR) Platba (EUR) Platba (Sk*) 

02/2011 15.2.2011 2 194,16 438,84 2 633,00 79 321,76 V- X 
03/2011 15.3.2011 2 068,33 413,67 2 482,00 74 772,73 f.Q. 
04/2011 15.4.2011 1 132,50 226,50 1 359,00 40 941,23 

"Údaje v Sk sú informatívne, prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk/EUR 

l~G- f. 

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26, 010 22 Žilina 
Slovenský p lynárenský p r iemyse l , a.s. , M lynské nivy 44 /a , 825 11 Brat is lava Tel.: 041/626 2419 Bankové spojenie: 
Právna fo rma: Akc iová spo ločnos r Fax: 02/6262 8192 0000001001018151/0200 
Obchodný register Okresného súdu Brat is lava 1 , oddie l Sa, č ís lo vložky: 2749/B E-mail: marian.kucharcik@spp.sk Všeobecná úverová banka, a.s. 
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