
Zoznam faktúr za tovary, služby a práce za mesiac september 2015. 
 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia 
Celková suma 

faktúry € 
Identifikácia zmluvy 

alebo objednávky 
Dátum doručenia 

faktúry  
Identifikačné údaje 
dodávateľa faktúry 

69/15 Telekomunikačné služby 37,68 Zmluva o pripojení 03.09.2015 Orange  
IČO: 35697270 

70/15 Stravné poukážky 09/15 392,17 Zmluva o zabezpečení 
stravovania 03.09.2015 Vaša Slovensko       

IČO:35683813 

71/15 Oprava stien, maľovanie, žalúzie 794,- Objednávka 07.09.2015 
Orange Trade, LC    
IČO: 44741529 

72/15 Služby v účtovníctve 100,- Zmluva 07.09.2015 Ľ. Mániková, Lovinobaňa 
IČO: 48004812 

73/15 
Činnosť technika BOZP a PO, 

PZS 
25,- Zmluva 07.09.2015 Agentúra Betes, Hrachovo 

IČO: 37305247 

74/15 
Poistenie – Dobrovoľnícka 

služba 
10,80 Poistná zmluva 08.09.2015 

Union poisťovňa     
IČO: 31322051 

75/15 Drogistický tovar 83,36 Objednávka 09.09.2015 
Drogéria Victory    
IČO: 41799097 

76/15 Telekomunikačné služby 57,24 Zmluva o pripojení 11.09.2015 Slovak Telekom 
IČO: 35763469 

77/15 Energie 3101,75 Zmluva 22.09.2015 
Mesto Lučenec         
IČO: 00316181 

*Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia sú: meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno podnikateľa alebo názov právnickej osoby, adresa trvalého 

pobytu, miesto podnikania podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené 

 

 

 



Zoznam faktúr za tovary, služby a práce za mesiac september 2015. 
 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia 
Celková suma 

faktúry € 
Identifikácia zmluvy 

alebo objednávky 
Dátum doručenia 

faktúry  
Identifikačné údaje 
dodávateľa faktúry 

78/15 Výmena toneru 35,- Objednávka 22.09.2015 
Karol Uhl Servis, Lc 

IČO: 43590225 

      

      

      

      

      

      

      

      

*Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia sú: meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno podnikateľa alebo názov právnickej osoby, adresa trvalého 

pobytu, miesto podnikania podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené 

 

 

 



Zoznam objednávok tovarov, služieb a prác za mesiac september 2015. 

 

*Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia sú: meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno podnikateľa alebo názov právnickej osoby, adresa trvalého 

pobytu, miesto podnikania podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené 

 

 

 

Číslo 
objednávky 

Popis objednaného plnenia 
Celková suma 
objednávky € 

Identifikácia 
zmluvy 

Dátum 
vyhotovenia 
objednávky  

Identifikačné údaje 
dodávateľa 
objednávky 

Schválil (a) 

7/25 Drogistický tovar 83,36 Objednávka 08.09.2015 
Drogéria Victory    
IČO: 41799097 

Riaditeľstvo ŠMŠ 

       

       

       

       

       

       

       

       


