
PRoToKoL č.022018.
o zveľení majetku mesta Turzovka do správy správcu

cl. I
Zmluvné stľany

Vlastník majetku ( zriaďovatel'):
Názov: Mesto Tuľzovka
Sídlo: Stred č. 178,023 54 Turzovka
Štatutárny zástupca: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta
lČo: 00314331 DIČ: 2O2O5533l5
oprávnený k podpisu zmluvy: JUDľ' Ľubomír Golis, pľimátoľ mesta
oprávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Mgľ. Anna Hrtúsová, ľeferent spľávy majetku mesta, č.t.:04ll42093zl
Adresa doručovania: Mesto Turzovka, 023 54 Turzovka, Stred 178
(ďalej len,,vlastník")

a

Správca majetku:
Názov: Materská škola Tuľzovka

Rozpočtov á or ganizácia
Sídlo: Šarry 43I,O23 54 Turzovka
Štatutárny zástupca: Mária Giertlová, riaditel'ka
ICO: 0037812441
Oprávnený k podpisu zmluvy: p. Mária Giertlová
oprávnený rokovat' vo veciach zm|uvy: Mária Gieľtlová, č,.t.: 04114352655
Znaďovatęľ : Mesto Tuľzovka, 023 54 Turzovka, Stred 178
Adresa doručovania: Materská škola Turzovka, Šarry 43I, OŻ3 54 Turzovka
(ďalej len,,správca")

ZmluvnéStrany vzmysle $ó"$ 6azókona.snŕRć. 13B/I99] Zb. omajetkuobcívzneníneskorších
predpisov a v slilade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Tuľzovka uzanórajú Protokol
o zverení łnajetku mesta Turzovka do správy správcu, ktorým je.' Materská škoĺa Turzovka, so
sídlom; 023 54 Ttrzovka, Šaľb,43I, IČo: 00 37 8]2 44L

it. z
Pľedmet zveľenia do správy

l. Mesto Tuľzovka zveruje majetok uvedený v Čl. 2, v ods. 2 tohto Protokolu do spľávy
prebeľajúceho správcu na základe schváleného uznesenia Mestského zastupitel'stva
vTurzovke č. 16 - 2812 -2018 zo dňa 28.02.2018 , podľa $ 6 a6a Zźtkona SNR č.
I38|I99I Zb. o majetku obcí v znęni neskoľších predpisov.

2. Pľedmętom zvetenia majetku do spľávy správcu je dole uvedený majetok mesta
Turzovka:

a) Hnutel'ný majetok vedený na účtoch majetku mesta, viď. pľíloha č. 1 - Protokol
o lyradení majetku z evidencie :

1



Operatívna evidencia majetku v oC = 477r30, v tom:
- Dopravné znaěky na dopravné ihrisko v poěte l0 kusov v oC = 85,80 €
- Dopravné značky na dopravné ihńsko v počte 2 kusy v oC : I7,I0 c
_ Lavička City gaštan na dopravné ihľisko v počte 2 kusy v OC : 374,40 c

čl. s
Dátum zverenia majetku do spľály a hodnota zvereného majetku

1. Vlastník zveruje a správca beľie do správy majetok uvedený v Čl. Ż, ods. 2 tohto
Protokolu nadobu n eurč i tú, ktoľá zaěne plynúť odo dňaúčinnosti tejto zmluvy.

2. Celková hodnota zvereného majetku mesta Tuľzovka, ktoý sa zveruje do
spľávy správcu pľedstavuje sumu: 477,30 EUR (vstupná cena majetku) .

3. Spľávca prehlasuje, Že je oboznámený so súčasným technick;ŕm stavom pľeberaného
majetku a v takomto stave ho preberá.

4. Správca preberá majetok v prevádzkyschopnom stave

5. Poistenie nehnuteľného majetku a jeho úhľadu zabezpeěuje vlastník majetku. Poistenie
hnuteľného majetku a jeho úhľadu zabezpeěuje správca majetku.

člł
Cena

1. Majetok uvedený v C|. Ż, ods. 2 tohto Pľotokolu sa zveruje do správy
bezodplatne.

čl. s
Účel využitia majetku

l. Spľávca je vzmysle $6 ods. 3 zákona č,. l38ll99l Zb. omajetku obct vznęni
neskorších pľedpisov oprávnený zverený majetok đrŽať, užívať na plnenie úloh
v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s nim , bľať užitky a nakladať s ním
v súlađe s uvedeným zákonom a s platnými Zásaďami hospodárenia s majetkom mesta
Tuľzovka v znení neskoľších zmien a noviel.

2. Majetok sa zveruje do správy správcu za účelom jeho vyuŽitia v súlade s predmetom
jeho činnosti podľa zriaďovacej listiny.

cl.6
Pľáva a povinností

l. Správca sazaväzuje obhospodarovat', spľavovať a uđržiavať majetok mesta Turzovka
zverený mu do správy v súlade so Zásadami hospodáľenia s majetkom mesta
Turzovka.
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Ż. Správca sa zaväzuje uŽivať spravovaný majetok primerane jeho povahe a určeniu'
udržiavat' ho v ńadnom a prevádzkyschopnom technickom stave tak, aby
nedochádzalo k jeho znehodnocđvaniu aaby sa ěo najviac predÍžIlajeho užívateľnosť
a nakladať s ním v súladę s platnými právnymi pľedpismi.

3. BeŽné opľavy audržby zvereného majetku zabezpeči správca a v prípade nájmu inej
osobe, počas doby jeho trvania, nájomca na vlastné náklady.

4. Správca sa zaväzuje zabezpeěiť vykonávanie prevádzkových revizii a odboľných
prehliadok zanadeni v predpísaných termínoch v zmysle príslušných STN a vyhlášok.

5. Správca je povinný uchovávat':
- všetky ręvizne správy a protokoly,
- inventanzaěné zápisnice a sumáre'
_ doklady týkajúce sa zvereného majetku,
_ uzatvorené zmluvy týkajúce sa zvereného majetku,
- všetky ostatné písomnosti týkajúce sa zveľeného majetku.
6. Správca sa zaväzuje, Že všetky škody azávady, ktoré by počas doby správy vznikli na

odovzdaných veciach ich pouŽívaním alebo zneuživaním, dá odstránit' na svoje
náklady atieŽ sa zaväzuje nahradiť škody, ktoľé by spôsobil sám alebo osoby s ním
spojené alebo vo vzťahu k správcovi.

7. Správca zverený majetok nęsmie dat' do záIohy, zť.adiť naň vecné bremeno alebo
inou formou obmedziť vlastnícke práva vlastníka bęz súhlasu Mestského
zastupiteľstva mesta Tuľzovka'

8. Správca je povinný pouŽívať všetky právne prostriedky na ochranu zveľeného
majetku, vrátane věasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov
pred príslušn1ými orgánmi .

9. Správca je povinný zvercný majetok viest' v predpísanej evidencii, účtovat' o ňom
a viesť v súlade so zákonom č,' 4312002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov ana zák|ade opatrenia MF SR ě. 1678612007-3l, ktorým sa ustanovujú
podľobnosti o postupoch úětovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpoětové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie uzemné celky v
znení neskorších predpisov.

. ct.7
Učtovná hodnota zveľeného majetku

1. Úětovná hodnota zvęľeného majetku ku dňu jeho zverenia do správy je nasledovná:

Učet 1ą) ltl^ - nnprĺfíwne pwiĺlencin v f)C = Ą17 ^ai €

Názov: Dopravné ĺhľisko MŠ
obstaľávacia cena účtovná je vo výške
Účtovné oprávky k 07.08.2018 sú vo výške:
Zostatková hodnota účtovná je vo výške:

477,30 €
neodpisuje sa

477 30 e

2. Majetok mesta zverený do správy spľávcu - dopravné znaćky a lavičky, v ľoku 2017
mesto zakúpilo z vlastných finančných pľostriedkov za účelom vybavenia dopravného
ihľiska, ktoré sa nacháđza v areáli mateľskej školy a v roku 2018 bol umiestnený na
dopravnom ihrisku.
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čĺ'. ľ
Záv er eč'né ustan ovenia

l. Tento Protokol č,. OŻ2Ol8 o zverení majetku mesta Turzovka do spľávy spľávcu je povinne

zveľejňovaný podľa $ 5a zákona č,' Ż1112000 Z.z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám

a o Zmenę a doplnení niektoých zákonov v znęni neskorších predpisov.

Ż. Tento Protokol nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta

Tuľzovka' v súlade so zákonom ć,. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov, ktoľým sa menia a dopĺĺajĺ niektoré zákony

3. Tento Protokol je vyhotovený v tľoch ľovnopisoch, zktoých pľeberajúci správca obdrŽi
jeden ľovnopis a dva ľovnopisy obdrŽí vlastník.

4. Zmluvné stiany si tęnto Protokol prečítali' jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu

s jeho obsahom ho vlastnoruěne podpisujú.

Príloh:ł:
- Protokolo vyradení majetku
- Kópia - Faktúľa č. SPF17420389 od dodávateľa B2B partneľ, Sulekova 2,

Bratislava v Sume 374'40 €;

- Kópia - Faktúra č,. 2OL704665 o dodávateľa MAQUITA s.r.o, Soľná 738136,

Nitrianske Pravno v Sume 1'02,90 €.

V Turzovke dňa: 07.08.2018

MISTO TtJRZOVKA

023 54
25

MATERSKÁ Šrorł
Tuľzovka-Šarly łĺe

odovzdávajúci: ..........
JUDr. Ľubomíľ Golis
Primátoľ mesta

Preberajúc 1, ......', (::::.: "
Mária Giertlová
riad. školy

Ár,//-ł
//
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UZNESENIE č.: 16 -28/Ż - 2018

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE

sCHvAĽUJE
Zveľenię hnuteľného majetku mesta Tuľzovka v celkovej obstarávacej cene účtovnej : 477,30

EUR, do správy vlastnej rozpočtovej organizácii: Materskej škole Turzovka, Šáľky, IČo:
O037s1,Ż44l, so sídlom: Šárky č.s' 43 I, 023 54 Tuľzovka, bezodplatne, v zmysle $6 a $6a zákona
NR SR č. I38ll99l Zb. o majetku obcí v znení neskorších pľedpisov a v súlade s platnými

Zásadami hospodáľenia s majetkom mesta Tuľzovka, za účelom plnenia úloh vyplývajúcich zo
zriaďovacej listiny:
- Dopravné znaěky v počte 12 ks v obstarávacej cene účtovnej: 102'90 EUR
- Lavička City gaštan v počte 2 ks v obstaľávacej cene úětovnej: 374,40 EUR
Majetok je zakúpený za účelom vybavenia dopiavného ihľislia v areáli Materskej školy Šáľky
v Turzovke a je vedený na účtoch opeľatívnej evidencie majetku mesta.

Správca je povinný zveľený majetok viesť v pľedpísanej evidencii, účtovať o ňom a viesť

v súlade so zákonom č,. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších pľedpisov a na

zćlk|ade opatľenia MF SR ě. 1'6786/?007-3I, ktoým sa ustanovujú podľobnosti o postupoch

účtovania a rámcovej účtovej osnove pľe rozpočtové organizácie, príspevkové oľganizácie,
štátne ťondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších pľedpisov'

bez pripomíenok

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Turzovke: l3
Prĺtornnĺ na hlasovaní: l3
Hlasovanie ZA: l2, MUDr. Viera Belková, Mgr' Rastislav Bakajsa, JUDr. Martin Birka, JUDr. Radoslav Hruška,

Ladislav Kadura, Mgr. Kámil Kobolka, Mgr. Štefan Kompánek, Ing. Jana Majtánová,

lng. Maľtin Mravec,-PaedDr. Eleonóra Nekorancová, Miróslav Rejda, Ladislav Šteiniger

Hlasovanie PROTI: 0

ZDRŻ^Lsa hlasovania: 0
NEHLASoVAL: l, Marián Chudej

JUDľ. íľ GOLIS
P

Podpísal

bka76358
Obdĺžnik



Mesto Turzovka, Stred 178, l_urzovka 02354, lČo 00314331

Typ majetku: Dopr.ihrisko - MS - OTE

# lnv.č Názov

Protokol o vyradeni drobného majetku
od7.8.2018 do 7.8.20ĺ8

Mestsk' rad
Druh OTE

Typ Dopr.ihĺisko - MŚ - oTE

Obstarané MnoŽstvo MJ Jednotková cena Celková cena Dát. vyr

2

oTE1205

oTE1206

oÍE1207

Dopravĺlé značky na dopr. iľlrisko v MŚ

Dopravné znaćky na dopr' iłlrisko v MŠ

Lavrcka city gaštan-dopr.ilrrisku v MŠ

21 .12.2017

21.12.2017

22.12.2017

10,00 kusy 8,580

2,00 kusy 8,550

2'00 kusy 187,2oĺJ

Suma za typ Dopr.ihrisko - MŠ _ oTE:
Suma za druh OTE:

85,80

17 ,10

374,40

477,30

477,30

07.08.2018

07.08.2018

07.08.2018

Meetsk rad spolu: 417,30

inveĺltura dlhodobého nehmĺrtlléhĺ.l, dlhodobého hmotÍlého a ĺllhodobého finarlčného sa koĺlala za

E

aPotvrdzu';ern, Že Íyzická

0

lir5lO T

Dátutĺl zhotovenia: 7 '8.2018

Miestĺl zhotovenia : Mesto Turzĺ;vka

żiaden majetok Sa nezatajil.

Hmotne zodpovedrlá osoba: JUDr. Ľuboĺnĺr

Podpis :

SpÔsob zistenia skutočn cľl stavov prepocĺtanĺm Sposob vykonania inveĺltarizácie fvzická,

Pĺ.lsudenie reálnosti ocenenia nla|etku:

Čas vykonanla invent ry:

zacaté dlia: 1"l .2018

skoĺlčenédĺia: 7.8.2o1B

Miroslava Truchlyi

konrisie

Mgr. Anna Hrtusová

lng. Darina Lĺtviková/

Janka Dorociakĺ.lvá

Veduci /členĺlvia/

a nle s 477.30

DKP18 Vśetky ceny su v 1t1 Vytlacetlé systémom Korwin|M dna 07'08.2018

bka76358
Obdĺžnik
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Názov:

lnv. číslo:

Zodp. osoba:

Miestnost':

Odbor:

Druh majetku:

Kartu zadal:

Jednotková cena:

Vstupná cena:

Zostatková cena:

Dodávatel':

Pozn.:

Spôsob vyradenia:

Dôvod vyradenia:

anna. hrtusova@intra.dcom.sk

8'58 €

85'80 €

85'80 €

. ,ĺlrzovka 02354, lČo oo3í4331

Karta drobného majetku v evldencii
Dopravné značky na dopr. ihrisko v MŠ

oTE1205 lnterný doklad

82 ČervenÍk Ján

4o MŠ Šarry lxa

Mestský úrad

Dopr.ihrisko-MŠ-oTE

Výr. číslo:

DF843t17

Dát. zaradeniai 21.12.2017

Počet: 10,00 kusy

Suma precenení: 0,00 €

Dát. vyradenia



Názov:

lnv. číslo:

Zodp. osoba:

Miestnost':

Odbor:

Druh majetku:

Kańu zadal:

Jednotková cena:

Vstupná cena:

Zostatková cena:

Dodávatel':

Pozn.

Spôsob vyradenia:

Dôvod vyradenia:

anna.hńusova@intra.dcom.sk

8'55 €

17,10 €

17 '10 ę

. turzovka 02354, lČo 00314331

Karta drobného majetku v evidencii
Dopravné značky na dopr. ihrisko v MŠ

oTE1206 lnterný doklad

82 Cerveník Ján

ło uŠ Šarxy ĺta
Mestský úrad

Dopr'ihrisko-MŠ-oTE

Výr. číslo

DF 843117

Dát. zaradenia: 21'12.2017

Počet: 2,00 kusy

Suma precenení: 0,00 €

Dát. vyradenia



Názov:

lnv. číslo:

Zodp. osoba:

Miestnost':

Odbor:

Druh majetku:

Kartu zadal:

Jednotková cena:

Vstupná cena:

Zostatková cena:

Dodávatel':

Pozn

Spôsob vyradenia:

Dôvod vyradenia:

a n na.hrtusova@intra.dcom.sk

187 '20 ę

374'40 €

374'40 €

', ĺurzovka 02354, lČo oo3'ĺ433'ĺ

Karta drobného majetku v evidencii
Lavička city gaštan-dopr.ihrisko v MŠ

oTE12o7 lnterný doklad

82 Červeník Ján

4o ĺtĺŠ Šarky lxa

Mestský úrad

Dopr'ihrisko-MŠ-oTE

Výr. číslo:

DF 844117

Dát. zaradenia: 22.12.2017

Počet: 2,00 kusy

Suma precenení: 0,00 €

Dát. vyradenia:
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ÍWAQUITA FAKTÚFŁA č. 201704665Educationat materials distributron

Dodávateľ:

Maquita s.r.o.
So!'ná 738/36

972 13 Nitrianske Pravno
Slovenská republika

iili3TSK'l U3ĄD TUBZOVKÁ

: ::a: ,,:;a 'a ;i; j

Ćo:
8007

DĆ:
2020a78324

]iie ''i . Ą|- .; ĺ -ż

. l.i-., -

odberateľ:

Mesto Tu
Stred 178

42354 Tu

Ć optl:
s'<2020078324

Čo:
363'16881

B a.s' Nitľianske PrawloBanka

0008
FAKTURA
19.12.2017
02.41.2018
19.12.2017
EUR

MnoŽstvoMJ DPH CenďMJ bez Gena bezDPH Cenas
DPH

Konštant. symbol
Forma úhrady
Dátum vyhotor,enia
Dátum splatnosti
Dátum dodania
Peňźná mena

: Kurier DPD
: lng. Ján Čerreník,0905 575 253,o9o5 57525g

Položka
Lĺst č.: 1

Koneěný príjemca:
ĺl/bsto Turzovka
Stred 178
02354 Turzovka

čído obj./zmluvy
Mieśo urěenia
Spôsob dopravy
Kontakt

IBAN :SKB3 0200 0000 0A26 fiZT OTS4
BIC/SWIFT :SUBASKBX

l-ĄP Doprawré značky, 12 ks
Náš kód: LAP40038

Poštowé balk, do 5 kg
Náš kód: BALIK-S

82,50 99

3,253,25000

1,00ks 20% 82,50000

1,00ks 20To

Spolu s DPH

102,90

DPH

17,15

Základ DPH

85,75

Rekapitulácia DPH v EUR

20%

Spolu

K úhmde
IEURI:

IEURI:
1

1

łřĺ'skŁ łcr<n+lŁ bíJPř{Ę
il RgŁonštp,Jr<srą ooľno.r,uĘ \o ĺhr ĺsŁł - nš *^,,ł'pę6*' 

'ĺ

EŁonĺŁvęł.aqc^!-, l"o'$ĺł tłęp;v)ľe3kcnráclä z3,uÍčjľcväĺi6'Ú
'iíd 'Sum:

MESTO tu lü'L,v 
'

023 54
6

':r'Ls í ľ1íľ =
' rŕ'
lĺ Ji 5

/i /ĺ1 ''t-: J l't: t/ \,.

Đátum: L1.l'l '?nĺł- Podois:\dł^űú,ł

,?

Ą

,'l''ł ,'t.', .";]r : ĺ'i.'ĺ - 'j' . 'il iĺ 1"!'1 Ę.r.,_

Vy sEv il: lng. Monika Hubov á, +421 46 -5446228, monika' hubov a@maquĺb'sk
Tel:046 _ 54 39 016 ' Fax:046 - 54 39 018 . E_mail: maquib@maquib'sk . V!EB: www.maquĺb.sk
Spoĺočnosťzapbaná v obchodnom rąisti okresný súd TrenČĺn, oddieĺ s.r'o, vloŽka í2488/R
ĎaľŠie účý: |BAN:SK94 7500 0000 0040 0232 3987 BIC:CEKOSKBX. |BAN:SK21 8330 0000 0025

$íl ĺs tlÍTHlłtffi pf,Älry,*

É*reutal Q'
ĺé otłęrxłoercĺąĺĺ .

.t! i --,-

...',,1,i,."':1,

0095 3237 BlC:FĺOZSKBA

10I,o
5l

19 7'oĺo

Spracované V ekonomickom inf ormaónom systéme AMULET. PsW, a.s. ,łlłlr/.psw sk
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mesta

Golis

V Turzovke, dňa l4.lŻ.2017

Dodávatel':
Názov: MAQUITA s.r.o.
Adresa: Sol'ná 798i36 ,972 13 Nitrianske Pravno
ICo :3ó3ló88l
DIČ ; SK202007832,ĺ
Kontaktná osoba: pani tng. Monika Hubová
e-mail: monika.hubova@maquita.sk
teleťon: +421 46 543 90 tó

objednávku vystavil:
Teľézia Repćíková. vedúca úseku finanćného
a správ-v majetku mesta
kontakt: 04ll4Z0 93 23 mob.
e-mail: financne'alturzovka.sk

objednávka je krytá rozpočtom mesta
v programe:
8.l Materská škola

objednávatel';
Mesto Tuzovka
Mestský uľad v Tuľzovke
Stred 178
023 54 Turzovka
IČo:0031433l
DIČ:20205533l5, MEsTo NIE JE PLATCOM DPH
Peňaärý ristav/č. ú. : SK505600000000020 46t7002

objednávku vybavuje:
Ing. Ján Cervęnĺk, vedúci úseku q;stavby
a ľozvoja mesta
kontakr: 04U420 93 40 mob. 0905 575253
e-mail : jan.cervenik@turzovka.sk

PRIMA BANKA SLOVENSKO

Iks

Na'základę cenovej ponuĘ zaslanej emailom zo dňa 0I.l2-2Ol7 si objednávame u Vás dodanieprvkov detsĘch dopravných zľračiek na stavbu 
'Rekonštrukcia đopravného ihriska úś

Turzovka', konkrétne:

De&ké ďopravné utačenie, kód produktu L,4P4003 8....
Cena celkom s DPH..........

Cenacelkom s DPH
Iks
90€

Cena celkom s DPH.....'.'.. 102,90 €

Termín dodania: 5l. fýždeň roku 20l7

Miesto dodania: Tuľzovka, Stľed č.178, Turzovka 023 54

Kontałtná osoba: Ing. Ján ČerveníĘ Ĺč.0905 575 253

Platobné podmienĘ: na základe faktúry, overenej povereným zamestnancom Mesta Turzovka.

MISTO IURZOI/KA

023 54
o

Peěiatka a podpis vatel'a

JUDr.

vka číslo 378 /2A17

bka76358
Obdĺžnik



íeník

-4:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

lng. Monika Hubová <monika.hubova@maquita.sk>
'1. decembra 2017 8:27
'lng' Ján Červeník'
RE: Žĺadost'o cenovú ponuku - mesto Tuzovka

Dobnŕ deň.
Detske docl'avné znaĆełie, kóc prcdukiu .łP4ÜC{8
pośtcvné

i(s 99€
ągŕ'

spoiu LaŻ,g €

Mám to braťako objednávku?

S pozdravom

lng. Monika Hubová | product manager

,IAQUITA s.r.o. - Educational Materials Distribution
Maquita s-r.o. I Soľná 738/36 | 972 13 Nitrianske Pravno I Slovakia
phone: +421 46 543 90 í6| 46 544 62 28 | fax +421 46 5439 018
lČo 36316881 l DlČsK202oo78324

Fqom : Ing. Já n Čeruen ík [mailto :jan.ceÍvenik@tu lzovka.sk]
Sent: Thursday, November 30,20L7 2:16 PM
To: monika.hubova@maquita.sk
Subject: Žiadoď o cenovú ponuku - mesto Tuzovka

Pekný deň prajem Pani Hubová,

Na základe nášho telefónneho rozhovoru, by som Vás chcel požiadaťo cenovú ponuku na
!

1., Detské dopravné značenie, kód produktu LAP40O38.........'''1 kpl

S dodaním na adresu MŠ Turzovka, stred 463, Turzovka oŻ3 54
Za kladné vybavenie Vám vopred ďakujem, s pozdravom a úctou ostáVa

lng. Ján Červeník

Mestský úrad Turzovka,
vedúci úseku výstavby a rozvoja mesta

Kontakt:
Tel; o4I/4Ż093 40
Mobil:0905 575 253
ma ilto: ia n.cervenik@turzovka.sk
htt p : //www.tu rzovka -sk

Adresa:
Mesto Turzovka
Stred 178
02354 Turzovka



BzBporĘneľ

Faktúra: sPFí7420389
Variabilný symbol : 17 420389

Dodáyatel

B28 Partner s.r.o.
Šubkova 2
81 106 Bratislava

Spoločnosťje vedená obchodným registĺom okresného súdu
Bratislava l' oddiel Sro, úoŽka číslo 54825/8 od dňa 9.10.2008

SWIFT: UNcRsKBx' IBAN: sK56i 1 í 1oooooo1 2b64o4oo8l!l
Bankové spojenie: Unicredit Bank, í 296404008/1 1 1 1

1(. aaaęa67 lČ pre DPH: sK2o226g1g24
DIC:2022691924
Tel: 0800115000 Fax 0800125000

Email: b2bpartner@b2bpartner.sk

Pńjemca

Mesto Tuzovka
Ján Červeník

Stred 178

02354 Turzovka

KataIógové číslo Názov

51 0009 Laüčka CiĘ gaštan

Špecifikácia DPH

futESTSKÝ tjRAD TUazoVKA Ł

odberaleľ

Mesto Tuzovka
Stred 178
02354 Tu

lC: 003'ĺ433'ĺ

L':;śi,] 1;' ĺ,,n iJ ?,'',,r'

..':.,.''....

3'źili.,|'

Ząa<'.:c:::\.:,\l 1 |.ł'1, J )|Jź2|ia:

?:ćzł-:rlit
DIC:202

00314331

Dátum vystavenia

Daňová poünnosť

Dátum splatnosti

Kod platobnej podmĺenky

Spôsob platby

Vaša referencia

Číslo objednáví(y

Množstvo M.J.

2ks

19.12.2017

'19.',t2.2017

02.01.2018
Platba prevodom 14 dní

Bankotnlm prevodom

379t2017

sPoí7í05023

Cenaza Zľava DPH Cena bez DPH
jednotku % olo

156,00 20 312,00

Celkom EUR bez DPH
20% DPH

3í2'00
62,10

K úhľade vrátane DPH (EUR)
preCKoniac;a ŤJ

' Eł7

DPH %

20

Celkom

Základ DPH
312,00

3í2'00

DPH
ô2'40

62,4O

Spolu
374,40

Fouĺr]ą\ - h55liug ťĐĘ'Ę)\Ę,
11F.<<:ir&<uĺc",l5 ĺ-cple'\fuĹ\v
Sk.9,,y-olęqoJ- ą. xnä1ęc.L'- lho

i5 
Ý\Ť^-^L 

{

L}\\ĺął -Ą<s ]átu m::I lZ tĄj|} F ' l.'l'3l lL*;,ĺ*:
rhv lqtq

'ľtô 
'K.eřcx<Ą

Tąr.l šęą',"^í'U

rl

'j

.'jľ1

MESTO TIIRZOVI(A

023 s4
Montážne návody a ná na údrŽbę' a pouŽitle tovarov, ktoré svojou povahou tieto
vyŽadujú' sú dostupné na webe vl/t/l/lJv.b2bpartner.sk na stránke v detaile tovaru.

Vybawje: Jana Šmihulová, Tel': 0800 'ĺ 15 ooo
E-mail: jana.smihulova@b2bpartner. cz

Strana I E
' l-łi- {_
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3:!!3łĺ?i!ŕxa ilaćk]:

374,40

Md ,DA

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik



mesta
Golis

vka čĺslo : 379 /2017

objednávka je kľytá rozpočtom mesta
v programe :

8.l Materská škola

objednávku vystavil:
Tęĺézia RepčíkovĄ vedúca úseku finančného
a správy majetku mesta
konrakt: 0411420 93 23 mob.
e-mai I : fi nancne@turzovka.sk

objednávku vybavuje:
Ing. Ján Čęrveník. vedúci úseku výstavby
a rozvoja mesta
kontakt: a4U420 93 40 mob. 0905 575253
e-mail : j an. cervenik@turzovka. sk

V Tuľzovke, dřn: l5.l2.20t7

Dodávatel' :

NĺŁov: B2B Partner s.r.o.
Adresa; Šulekova 2,8ll 0ó Bratislava
IČ z 44413467
DIČ :2022691924
IČ pre DPH: sK20Ż269l924
Kontaktná osoba: pani Jana Šmihulová
e-mail : jana.smih ul ov a@b2bpartner.cz
telefon: 0800 t l5 000

objednávatel':
Mesto Tuľzovka
MestsĘ úrad v Tuľzovke
Stľed l78
023 54 Turzovka
ICO:00314331
DIČ:20205533l5, MESTO NIE JE PLATCOII DPH
PeňaŽný ústav/č. rĺ. : SK505600000000020 4617 002

PRIMA BANKA SLOVENSKO

Na základe cenovej ponuky č.SPNI7901048 zo dřla l5.l2.2017 si objednávame u Vásdodanie
prvkov drobnej architektúry na stavbu ,,Rekonštľukcia dopravného ihriska MŠ Turzovka..,
konkľétns:

- Lavička Ciĺy gaštan, k.č.sl0009... ..........2 ks

Cena celkom s DPH.......... 374,40 ę.

Termín dodania: 51. tyždeň ľoku 20ĺ7

Miesto dodania: Turzovka, Stred č.l78, Turzovka 023 54

Kontalcná osoba: Ing. Ján červeník, t.č.0905 575 253

Platobné podmienĘ: na základe faktúry, overenej poveľeným zamestnancom Mesta Tuľzovka.

MĽsTo TuRZoVKA

023 s4
6

Pečiatka a podpis obj vateľa

JUDr

bka76358
Obdĺžnik



řžsporĘner Predajná po..
SPNí790íoło

Strana 1

0031433.ĺodberateľ

Mesto Turzovka
Stred 178
02354 Turzovka

lČ: 00314331

Tel.: 04114209316
Fax: 041/42093i6

Spósob dodania
Dátum objednávky
Dátum Vystavenia
Dátum splatnosti

M'J. Cena / MJ Zľava
%

DodáVateľ

82B Partner s.r.o-
Šubkova 2
81'ĺ 06 Bratislava
Spoločnosť je vedená obchodným regĺstrom okresného sÚdu
Bratislava l, oddiel Sro, vloŽka ěíslo 54825/8 od dňa 9.io'2oo8

lĆ:44413467
DIC 2022691924
Tel: 0800í 1 5000
Fax: 0800125000

lC pre DPH: sK2o226g1g2Ą

Príjemca

Mesto TurŻovka

Ján Cervenĺk
Stred 178

02354 Tuzovka

Katalogové NŁov
číslo

,'4,

DDU

15.12.2017

15.12.20'17

15.12.2017

Množstvo Gena po
zľave / MJ

Cena bez
DPH

Dátum
dodávĘ

510009 Lavička City gaštan

doprava: zdarma
záruka:7let
termín dodání:skladem
platební podmínka:dle pozdějšĺ domluvy

V ceně není zahrnuta montáŽ na místě určení
a vynesení do pater.

Nabídka platní do 31 .1.2018

2 ks 156,00 156,00 312,00 14.12.17

31 2,00

62,40

374,40

Celkom EUR bez DpH
20% DPH
Celkom EUR

Ą

Celkom EUR 374,40

Vybavuje: JanaŠmihulová,tel: 0800 115o0o,email: jana.smihuĺova@b2bpartner.cz,fax: 8oo222324


