
Slovenska stavebná inšpekcia, 
Lamačská cesta 8, 811 04, Bratislava 

                                                                                       
Bankové spojenie :  7000404453/8180                                                                                                                    
IČO :                          30794021 
Doba splatnosti :      14 dní                                                      
                                                                                                   
                                                                                                                        

O B J E D N Á V K A 
 
Číslo objednávky: 7/2013 
Miesto/dňa: Žilina, 15. 1. 2013 
Vybavuje:  Janiková, 041 500 52 56 
 
Dodávateľ: COPYMAT 
Adresa: M. Rázusa 24, Žilina 
IČO:  36005631                              DIČ:  SK2020447605 
Tel:  041/5166090                          Fax:  
 
Obj. číslo     Názov tovaru / Poznámka Počet  

kusov            
Približ.
cena 
   € 

1 Oprava bočného podávača papiera Canon IR 2018 1 57,- 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 S P O L U   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________                                                                _____________________ 
       pečiatka a podpis                                                                                 pečiatka a podpis 
        dodávateľa                                                                                            odberateľa 
 
 



                                                                                                                      
Príloha č.1 

Slovenská stavebná inšpekcia,    
Lamačská cesta 8, 811 04  Bratislava        

 
Predbežná finančná kontrola finančnej operácie – výdavky 

 
      Podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a zmene a doplnení niektorých zákonov zodpovední zamestnanci potvrdzujú, že 
pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými 
zmluvami alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami 
a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými aktami riadenia 
Slovenskej stavebnej inšpekcie o hospodárení s verejnými prostriedkami. 
 
Predbežná finančná kontrola sa týka obstarávania zákaziek na dodanie tovaru a 
zákaziek na poskytovanie služieb. 
Organizačná zložka Inšpektorát Žilina 
Predmet zákazky  
Zdroj finančných 
prostriedkov 

Rozpočtové prostriedky 

 
Predpokladaná cena bez DPH v eurách s DPH v eurách 
Na predmet zákazky  57,- 
 
Finančná operácia spĺňa kritériá hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 
a účelnosti. 
(riaditeľ inšpektorátu/vedúci oddelenia) 

Meno, priezvisko Dátum Podpis 
Ing. Juraj Súlovec 15. 1. 2013  
 
Finančná operácia je v súlade so zákonom č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Prieskum trhu 

Meno, priezvisko Dátum Podpis 
   
 
Zamestnanec zodpovedný za správu majetku. 
 

Meno, priezvisko Dátum Podpis 
Júlia Živčičová   
 
Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 
 

Meno, priezvisko Dátum Podpis 
Ing. Peter Cerovský   
 
 
           
           
           
                 

_____________________________ 
                                                                                    podpis štatutárneho orgánu 


