
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 J993) Z.z.) 

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

Dátum: Podpis: 
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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) 
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s 

1i X-

f e -x- Avu^eh— 

Č. v knihe fa ....fM 
Platobný príkaz 
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V Chlebniciach fá-X • 
Pečiatka 

Základná škola 
a materskou školou 

Chlebnice 134 
Vecne a číselne preskúmal: 
Meno: Mgr. Domáň Anton 
Dátum: <á £ • h m 
Podpis: K 

Dodávka materiálu/práca, služba' bola 
realizovaná správne, podľa /FLZ, objednávky/ 
a prevzatá 
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FAKTÚRA - daňový doklad číslo : 221150058 

Dodací list: 

Objednávka: 

221120093 

2601102001 

VS: 

KS: 

221150058 

0008 

Klient číslo: 00007914 

Dodávateľ: 

HOBLA H Slovensko s.r.o. 

Ku Bratke 1 
934 05 LEVICE 
SLOVAKIA 

IČO: 36268569 

Odberateľ: 

Základná škola s materskou školou 

Chlebnice 134 
027 55 DLHÁ NAD ORAVOU 
SLOVAKIA 

DIČ: 2021945222 

IČDPH: SK2021945222 
IČO: 37808770 DIČ: 2021614133 

Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. pobočka LEVICE Forma úhrady: Peňažný základ -

Číslo účtu: 2622104030/1100 Dátum zdaniteľného plnenia: 10.02.2011 

IBAN: SK9111000000002622104030 Dátum vystavenia: 10.02.2011 

SWIFT: TATRSKBX Dátum splatnosti: 15.03.2011 

PC Kód Názov tovaru Množstvo MJ J C netto Spolu netto DPH% J C brutto Spolu brutto 

1 301-06 Šlapačka mídi 3 ks 1,50 EUR 4,50 EUR 20 1,80 EUR 5,40 EUR 

2 220-53 Sklad.častí tela dievč. + chlapč 1 sada 15,00 EUR 15,00 EUR 20 18,00 EUR 18,00 EUR 

3 300-89 Stavebnica" Technik" 1 ks 18,00 EUR 18,00 EUR 20 21,60 EUR 21,60 EUR 

4 203-17 Strakatý macík 1 ks 21,00 EUR 21,00 EUR 20 25,20 EUR 25,20 EUR 

5 550-19 Stabilné autíčko na prepravu koni 2 ks 16,00 EUR 32,00 EUR 20 19,20 EUR 38,40 EUR 

6 500-15 Stabilný náklaďák 1 ks 10,00 EUR 10,00 EUR 20 12,00 EUR 12,00 EUR 

7 300-21 Prevliekanka gombičky 1 ks 11,00 EUR 11,00 EUR 20 13,20 EUR 13,20 EUR 

8 300-84 Farebné stavebnice 1 ks 14,00 EUR 14,00 EUR 20 16,80 EUR 16,80 EUR 

Registrácia: 
Okresný súd Nitra. 
Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 17080/N 

Celkom bez DPH: 

20% DPH: 

125,50 EUR 

25,10 EUR 

Celkom k úhrade: 150,60 EUR 

Reklamácie prijímame do 14 dní od obdržania tovaru. Faktúra slúži zároveň ako dodací list 
Spätne posielané balíky prijímame iba v tom prípade, keď poštovné hradí podávajúci. 
Tovar zostane majetkom dodávateľa, až do úplného zaplatenia celkovej ceny dodávky. 

Poznámka: •-h/ 
Založené na Zákazky odberateľa 221100124. Založené na Dodávky 221120093. 1»pJ^ • ^ 

Obchodný zástupca: Mária Smutná 

Strana: 1 1 

Telefón: 00421-36-6304481 
Fax: 00421-36-6304480 
E-mail: hoblask@hobla.eu 

" Levice 

Vytlačené zo SAP Business One JgjQj^ 

Prevzal: 
Aneta Štiglin Podpis a pečiatka 
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Dodací list číslo: 221120093 

Číslo objednávky: 2601102001 

Dátum: 10.02.2011 

Klient číslo: 00007914 

Dodávateľ: HOBLA H Slovensko s.r.o. Odberateľ: základná škola s materskou 
školou 

Ku Bratke 1 
934 05 LEVICE 
SLOVAKIA 

Chlebnice 134 
027 55 DLHÁ NAD ORAVOU 
SLOVAKIA 

IČO: 36268569 
DIČ: SK2021945222 
Oddiel: Sro Vložka číslo: 17080/N 

IČO: 36268569 
DIČ: SK2021945222 
Oddiel: Sro Vložka číslo: 17080/N IČO: 37808770 IČ DPF 

PČ Kód Názov tovaru Množstvo MJ JC netto Celkom netto 

1 301-Ofŕy Šlapačka midi 3 ks 

2 220-53 Sklad.častí tela dievč. + chlapč 1 sada 

3 300-891 Stavebnica" Technik" 1 ks 

4 203-17 y Strakatý macík 1 ks 

5 550-19 / Stabilné autíčko na prepravu koni 2 ks 

6 500-15 ystabilný náklaďák 1 ks 

7 300-21 J Prevliekanka gombičky 1 ks 

8 300-84 *v Farebné stavebnice 1 ks 

9 200-05 ; Jakolino 1 ks 

10 200-47 ' Číselná prevliekanka 1 ks 

11 200-86 s Farebná matematika 1 ks 

Obchodný zástupca: Mária Smutná 

Reklamácie prijímame do 14/0ní od obdržania tovaru. 
Spätne posielané balíky prijímame iba v tom prípade, keď poštovné hradí podávajúci. 
Tovar zostane majetkom dodávateľa, až do úplného zaplatenia celkovej ceny dodávky. 

vy S f° w- č. mm/n 
Odovzdal Prijal 

M -
Kontroloval Balil 
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Telefón: 00421-36-6304481 
Fax: 00421-36-6304480 
E-mail: hoblask@hobla.eu 

Vytlačené zo SAP Business One ^RJ^ 
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H O B L a H Slovensko, s.r.o. 

Ku Bratke 1 
934 05 Levice 
IČO: 36 268 569 
DIČ:2021945222 
DPH: SK2021945222 
Zapísané v OR OS Nitra 
Odd. Sro, Vložka č.: 17080/N 

Dátum: 

Splatnosť: 

Počet detí: 

Vedúci(a) MŠ: 

Tel. číslo MŠ: 

Prázdniny: 

Obchodný zástupca: 

Telefónne číslo OZ: 

Kód Množstvo 
(kus) 

Rozpis 
FA 

Názov tovaru Jednotk.cena 
bez DPH 

Spolu 
bez DPH 

n 
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Banka SK: Tatra banka a.s., pobočka Levice, číslo účtu: 262 210 4030/1100 
Tovar zostane majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia celkovej ceny dodaného tovaru. 
Súhlasím s obchodnými a dodacími podmienkami na duhej strane. 

i t | Tel: 00421 36 6304 481 
\ \ | \fn J Fax: 00421 36 6304 480 

/ # m ^ ^ ^ F m^^ď m E-mail: hoblask@hobla.eu 

O D B E R A T E Ľ 
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KÚPNA Z M L U V A 
ktorú uzavreli na jednej strane spoločnosť HOBLA H Slovensko, s.r.o. so sídlom Ku Bratke 1, SK-934 05 Levice ako Dodávateľ -
predávajúci a na druhej strane ako „Objednávateľ - kupujúci" bližšie špecifikovaný v objednávke ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy, s nasledovnými podmienkami: 
1. Objednávateľ objedná tovar, a dodávateľ sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy podľa jednotlivých objednávok dodá tovar 
objednávateľovi. 
2. Pred plnením jednotlivých objednávok v rámci tejto zmluvy objednávateľ má žiadať od dodávateľa cenovú ponuku, so zvláštnym 
zreteľom na prípadné zmeny cien. Objednávateľ prípadne určí miesto prevzatia tovaru, kde si praje dopraviť tovar. So zabezpečením 
prepravy poverí dodávateľa, ktorý mu zálohuje výdavky súvislé s dopravou a jej zabezpečením, dodávateľ má právo si uplatniť výdavky 
neskôr na ním vystavenej a objednávateľovi zaslanej faktúre 
3. Miesto plnenia je podľa dohody zmluvných strán. Po prevzatí tovaru objednávateľom prechádza riziko škody a výdavky na 
objednávateľa. V tom prípade, keď termín plnenia dodávky nieje písomne určený, plnenie zo strany dodávateľa do jedného roku od dátumu 
objednania je zmluvné. Dodávateľ má právo na predbežné alebo čiastočné dodávky tovaru, ale v prípade čiastočnej dodávky jeho nárok na 
účtovanie vznikne iba na dodaný tovar respektíve na plnením spojené prepravné a iné výdavky. Pokiaľ nastanú zo strany dodávateľa 
podstatné zmeny, prípadne okolnosti závažne sťažia alebo znemožňujú plnenie, v tom prípade má dodávateľ právo odstúpiť od zmluvy 
cestou písomného vyhlásenia. Bez odstupu dodávateľa sa do 30 dní od zániku okolností, ktoré prekážajú v realizácii zmluvy považuje 
plnenie dodávky zo strany dodávateľa zmluvným. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet kúpy bude dodaný zo strany dodávateľa osobne alebo ním povereného prepravcu, pričom 
objednávateľ je povinný potvrdiť prevzatie a vykonať kontrolu prevzatého tovaru z hľadiska množstva a kvality. V prípade reklamácie 
množstva pri hore uvedenej kontrole je objednávateľ povinný ihneď písomne informovať dodávateľa doporučeným listom tak, aby okolnosti 
a čas prevzatia vedel neskôr dokázať. Objednávateľ svoje prípadné reklamácie na kvalitu je povinný dodávateľovi písomne ohlásiť 
doporučeným dopisom do 3 dní od hore uvedenej kontroly. V prípade, keď objednávateľ reklamuje kvalitu, je povinný chybný tovar 
uschovať mimo použitia podľa určenia a bezpečne skladovať a ukázať dodávateľovi, respektíve na požiadanie dodávateľa tovar vrátiť. 
V prípade, keď objednávateľ nedodrží tento postup pri reklamácii kvality, dodávateľ sa oslobodí od svojho záväzku a za škody, zodpovedá 
objednávateľ. V prípade reklamácie množstva, ako aj reklamácie kvality, je dodávateľ povinný overiť, že nedostatok, resp. poškodenie 
zavinil dodávateľ, objednávateľ alebo osoba, ktorá vykonala prepravu tovaru. O tejto skutočnosti je dodávateľ povinný ohlásiť svoje 
stanovisko objednávateľovi písomne, ktorý má na základe tohto ohlásenia právo uplatniť svoje nároky proti patričnej osobe. V prípade 
opodstatnenej reklamácie na množstvo, je dodávateľ povinný splniť dodanie rozdielu objednaného a dodaného množstva tovaru, a to v danej 
situácii od neho očakávateľnej čo najkratšej dobe, alebo odhliadnuť od všetkých požiadaviek, týkajúcich sa nedodaného tovaru. V prípade 
opodstatnenej reklamácie na kvalitu, objednávateľ môže žiadať opravu alebo výmenu tovaru a pokiaľ podľa vyjadrenia dodávateľa na to nie 
je možnosť, tak možno žiadať zľavu na cene. V prípade opodstatnenej reklamácie z hľadiska kvality tovaru a jej nevybavenia v zákonom 
stanovenej lehote zo strany dodávateľa, objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy. Pokiaľ podľa vyhlásenia dodávateľa škodu zapríčinil 
poverený prepravca svojim konaním, tak si objednávateľ odškodnenie môže žiadať od prepravcu, ktorý prepravu zabezpečoval. Zo strany 
objednávateľa podaná reklamácia na množstvo alebo kvalitu sa považuje podloženou v tom prípade, keď j u dodávateľ takou akceptoval, 
alebo to súd konštatoval svojim právoplatným rozsudkom. 
5. Objednávateľ prehlasuje, že dostal detailné informácie a podmienky skladovania a použitia tovaru a prehlasuje aj to, že splní 
podmienky skladovania a použitia tovaru. Dodávateľ dáva 2-ročnú záruku na kvalitu pri dodržaní skladovacích podmienok, respektíve pri 
správnom použití tovaru. 
6. Dodávateľ si vyhradzuje majetkové právo tovaru do vyrovnania celej kúpnej ceny, dopravných a iných výdavkov, t j . majetkové 
právo prejde na objednávateľa iba po celom, úplnom splnení, vyplatení hlavných a vedľajších záväzkov. Do vyrovnania hore uvedených 
hlavných a vedľajších záväzkov objednávateľ nemá právo tovar scudziť, zaťažiť, alebo dať do vlastníctva tretej osobe. V jednotlivých 
objednávkach uvedené ceny sú netto ceny, účet bude obsahovať sumu zvýšenú o DPH, ako aj o sumu prepravných a iných výdavkov, 
zvláštne ceny spojené s prepravou, balením a zabezpečením. Požiadavky dodávateľa sa považujú uznanými, pokiaľ objednávateľ do 3 dní od 
prevzatia faktúry doporučeným dopisom písomne nenamieta proti niektorej čiastke faktúry svojim vyjadrením. V prípade viacerých 
objednávok, keď objednávateľ zaostáva s vyrovnaním predošlej dodávky, tak dodávateľ jednostranným vyjadrením faktúru nasledujúcej 
dodávky považuje ihneď za splatnú. Finančné vyrovnanie medzi stranami sa považuje za uskutočnené vtedy, keď na faktúre uvedenú kúpnu 
cenu a iné náklady prevzal dodávateľ alebo jeho zástupca v hotovosti, alebo suma je poukázaná na bankový účet dodávateľa tak, že tú už 
dodávateľ má k dispozícii. Objednávateľ je po prevzatí faktúry povinný vyplatiť protihodnotu tovaru v termíne splatnosti uvedenom na 
faktúre v hotovosti, alebo prevodom na bankový účet. Rovnakým spôsobom je objednávateľ povinný vyplatiť dodávateľovi dopravné a iné 
náklady spojené s balením, poistením, dopravou atď. 
7. Dodávateľ si vyhradí právo na zmeny cien v prípade, keď sa podstatne a stranami dopredu neviditeľné zmenia okolnosti. V tom 
prípade, keď sa podstatne a stranami dopredu neviditeľné zmenia okolnosti, si objednávateľ môže žiadať takú úpravu zmluvy, ktorá 
tolerantne vyhovuje záujmom oboch strán. Zmluvu môžu upraviť strany iba písomne. 
8. Pokiaľ tretia osoba u objednávateľa namieta proti kvalite alebo množstvu, alebo žiada odškodnenie, objednávateľ má o tejto 
skutočnosti bezodkladne informovať dodávateľa písomne a dopis poslať poštou doporučene. 
9. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie tejto zmluvy je možné len 
písomnou dohodou oboch strán, respektíve v prípade závažného porušenia zmluvných podmienok majú právo od zmluvy jednostranne 
odstúpiť. 
10. Tento doklad podpisujúce osoby vyhlasujú, že majú potrebné zastupovacie právo na uzavretie tejto zmluvy. 
11. Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v tom prípade, keď údaje objednávateľa sú neskutočné, alebo hrozí nebezpečnosť plnenia 
požiadavky zo strany objednávateľa, v tomto prípade dodávateľ má právo žiadať aj odškodnenie. Strany majú právo upraviť túto zmluvu iba 
písomne. 
12. Strany sa dohodli na tom, že prípadne vzniknuté sporné otázky v súvislosti s touto zmluvou budú riešiť bezprostredne cestou 
osobného dohovoru a v prípade, ak sa nepodarí takýto spor vyriešiť cestou zmieru, strany sa dohodli, že prejednanie sporu sa bude riadiť 
slovenským právnym poriadkom. Vzájomne sa dohodli na miestnej príslušnosti súdu podľa sídla dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou' tejto 
zmluvy je objednávka objednávateľa na prvej strane, ktorý svojím vlastnoručným podpisom na tejto objednávke potvrdzuje, že zmluvu si 
riadne prečítal, jej obsahu porozumel a prehlasuje, že nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu z jej 
obsahom sa zaväzuje splniť všetky povinnosti z nej vyplývajúce. 


