
KlienWOJ: Trenčiansky samosprávny kraj

ID klientaNOJ: 21717

IČO klientaNOJ: 36126624

Adresa klienta/VOJ: K dolnej stanici 7282/20A. 91101 Trenčín

Výpis číslo: 16

Účet: SK06 8180 0000 0070 0055 7097

Na’zov účtu: Zábezpeky,Trenčiansky samosprávny kraj

Produkt: Bežný

Mena účtu: EUR

10.03.2021 - 10.03.2021

788 365,41 EUR

869165,41 EUR

Obdobie výpisu:

Začiatočný stav:

Konečný stav:

Dátum výpisu: 10.

BIC: SPSRSKBA

03.2021

ŠTÁTNA
POKLADNICA

 

 

 

 

Obraty na výpise Počet Suma

Obraty debet: 0 0,00 EUR

Obraty kredit: 2 80 800,00 EUR

Obraty spolu: 2 80 800,00 EUR

Dátum sprac. Trans.lD Učet BIC PIatiteľ/Príjemca

Dátum splat. Popis Kurz MO Kurz MÚ Suma v mene operácie Suma v mene účtu

Dátum odpís. VS ŠS KS Referencia odosielateľa

Správa pre prijímateľa

10.03.2021 750623039 SK65 0900 0000 0000 3851 3362 GIBASKBX HYDROS Bánovce. spol. s r.o.
10.03.2021 Prijatá úhrada 20 000,00 EUR 20 000,00 EUR

09.03.2021 113949 34117873 0308

Telocvičňa SPS NM_fin.zábezpeka

10.03.2021 750657503 SK561100 0000 0029 4305 4089 TATRSKBX RI s.r.o. . . _ ...

10.03.2021 Prijatá úhrada 60 800,00 EUR 60„80'0,00_1EUR
09.03.2021 51482231

Zabezpeka @MSIWOQMZQM 1.1559. '
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Priloha č. 5b

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín, IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

 

KRYCÍ LIST k ostatným finančným dokladom

1. Finančná operácia alebo jej časť: príjmová Hýdavkevď
Prijatá zábezpeka na základe vyhlásenej OVS naodpredaj prebytočného nehnuteľného majetku

č.TSK/001/2019 — „Predaj nehnuteľností - SOŠ Handlová, budova H“ vo výške 60.800,00 eur

2. Krycí list vystavil organizačný útvar:. OPSMaVPO _ » fl.
  

Meno a priezvisko Mgr. Silvia Blažeková, dipl. AHE Dátum 12.03.2021 Podpis............,,m

(zamestnanec príslušného organizačného útvaru)

3. Základná ňnančná kontrola/ Administratívaa—änančná'keítř—Glŕ- overenie súladu finančnej

operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 2. č. 357/2015 Z. 2. na príslušných

 

 

 

stupňoch:
a) fmančná operácia alebo'jej čast je— nieAá/ súlade s rozpočtom TSK na rok .ZQLT

Funkčná Ekonomická Programová Zdroj Suma V Eur
klasiňkácia klasifikácia štruktúra financovania .

We, 00L ?'I (.20 {012‘ _ M

       
 

- zamestnanec zodpovedný za rozpočet:

- vyjadrenie:
-—je-=-nie~je možňé-ňnaněnú—operáeiu—alebojejjasliyykonaťi

je ——-nie-je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pol<račovať*

je—m'e-je _potzebne-vymahať—peslamute-phaeme—alesa—ňnancnabperac1aalebojej_

  
. _časť—uz'vyk .. l 15.4“

— meno,pr1ezvisko: datum .............podpis:..::-.fr..lř.ř..ť—»/ĺ
, . . . < .!

- veduclzamestnanec ' ._ ,!
- vyjadrenie: ,i

/

je — nieje možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať*

jen-m'e.je možnélojnančnejýperácii_al.eb_o_ jejčasti pokračovať

je——n1'e-je potrebnévymáhať—poskytnutéplnenie,—alc-sa-fmaněnáoperáciaalebo-jej“

éaflzwkgnala 11.11.1111;11 //71:12/; x7 „ ,
— meno, priezvisko: ................................... um: ............. podpis............... K4." \

b) finančná operácia alebo jej časť je — nie je V súlade so zákonom overejnom obstarávaní

a vnútornou smernicou upravujúcou tento zákon na podmienky TSK
- zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie:

- vyjadrenie:
je — nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať*

je - nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať*

je — nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fmančná operácia alebo jej

časť už vykonala*

— meno, priezvisko: ................................... dátum: ..:....... podpis:..........". .......
- vedúci zamestnanec

- vyjadrenie:
je — nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať*

je — nie je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať*

je — nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej

časť už vykonala*

- meno, priezvisko: ................. dátum: ...". ......... podpis:...... ............



c) finančná operácia alebo jej časť je - n-ie—je' v súlade so zákonom ospráve majetku VÚC

a vnútornými predpismi upravujúcimi tento zákon na podmienky TSK
- zamestnanec zodpovedný za správu majetku:

vyjadrenie:
je- nie -je . možné. finančnú .operáciualebo—jej-častívy-konaťí'“.

je — nie--je možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať*

je—-nie-je*"e—potrebne'—vymáhať-poslcytnute'plnenie,aksafmančnápperáeia alebojej

—ěasťužvykonala“; _ , 1 . .
meno, priezvisko:" dátum:......... podpis:........*...'.'..'...'.

  

- vedúci zamestnanec

vyjadrenie:
je - nieje možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať*

.je-niejemožné v.0finančnejoperáciialebo—jej častipokračovať*

je;nie je -_potrebnévymáhaťposkytnuté p1ne111'e,a‘k .sa—finančnáoperácia alebojej

časťuž_Vykonala* ._ 4 ; Á
meno, riezvisko: .Č.'.._í'.......(..'..Í....(.Ííě.'..z/datum ............. od ĺS'Z'; “\P P P

d) flnančná operácia alebojej časť je —'nie?j'e V súlade s osobitnými predpismi, vnútornými predpismi

upravujúcimi osobitné predpisy, s inými podmienkami poskytnutia verejných financií vyššie

neuvedenými.
- zamestnanec zodpovedný za iné odborné činností:

vyjadrenie:
je.—„nie_j e. ... _možné fmančnúoperáeiu alebo.j ejčasť vykonať*
je — nie je možné vo fmančnej operácii alebo jej časti pokračovať *

je—nieje__..potrebné vymáhatíposkytnutéplnenie,aksa"fmančnáoperáciaalebojej-

časťuž-vykona1a—~ . É „ „. - _;; .

meno priezvisk0:..".: „: ..... dátum:'....'ĺl.ĺ."..'.". podpis: ......',

  

— vedúci zamestnanec

vyjadrenie:
je _ nieje možné fmančnú operáciu alebo jej časť vykonať*

je-nie—je__.možné-voeňnarrčnejpperáciiwalebo—jej--ěast-i-pokračovať!“

je=<nie-jej'otrebne'vymáhať'poskýfn—útěplňenie;alesa.finančnáw_operáciaalebo'jej_

časť—už_vykonalzľ'= , „_ ., /:.' "n 1-.if
l' ’7":

meno, priezvisko: „1.1.35: ...........L/ĺ/č.Zdátum; ............ podpisu.
 

 

4. Poukázanie kapitálovej dotácie/príspevku pre OvZP TSK:

zamestnanec odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky :

meno, priezvisko: ................................... dátum: ............. podpis: ..................

zamestnanec oddelenia právneho, správy majetku a verej ného obstarávania :

meno, priezvisko: ................................... dátum: ............. podpis: ..................

*Nehodiace sa škrtnite perom


