
Obvodný úrad Námestovo 
Miestneho priemyslu 571 
Námestovo 029 O I 

Druh dokladu 

Číslo účtu partnera 

Obchodný partner 

Čislo dokladu FI 

Číslo dokladu MM/SD 

Variabilný symbol 

Schval'ovacia doložka k faktúre / dob,"pis.u 

KR (Faktúra dodávateľa) Zaúčtované dňa 08.03.2011 

11439 Podpis 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 

1900000053 Dát. dokladu 08.03.2011 Účtovný okruh 1326 

5105782102 Dát. účtovania 08.03.2011 Fi~kálny rok 2011 

37905562 Mena EUR Obdobie 03 

Úhrada na t'archu účtu 17000296093/8180 1 Úhrada v prospech účtu 17000128217/8180 

Úl!et Popis Čiastka Finanl!né Finanl!ná Fond Fun. klas. Program' RI Nákladové 

stredisko položka stredisko 

321100 330.34 T60 

502001 120.57 1326010 632001 III 01114 08C03 132601000 

502004 152.95 1326010 632001 III 01114 08C03 132601000 

502005 28.08 1326010 632002 III 01114 08C03 132601000 

518044 14.37 1326010 637005 III 01114 08C03 132601000 

511015 14.37 1326010 635004 III 01114 08C03 132601000 

Celkom 330.34 

Zákazka: Grant: Konečné zúčtovanie MM: Nie 

Podpis splnomocneného z estnanca zodpovedného 

za rozpočet finančného strediska 

v __ M ____ dňa _ ...;,..1_. _~_ . .tP_ 1tJ_ 

Preskúmanie formálnej správnosti potvrdzujem 

//ťad. ! 
Zodp?v'edný pracovnítťučtáme 

V _---'1\--""0'-__ dňa &'i (}j UJt! 

Schvaľujem použitie verejných výdavkov 

HbdJlOSt', titul, meno, priezvisko a podpis 

vedúceho útvaru '"" 

V _--=.~_O ___ dňa _,_o J._~ 1..1_~_ 
Dátum odoslania z učtárne,A . IJ~. .t011 

Vysvetlivky: 

Podpis splnomocneného pracovníka zodpovedného 

za verejné obstarávanie 

V _____________ dňa ____________ _ 

Preskúmanie vecnej správnosti potvrdzujem 

\Ar\(/ 
Hodnosť, titul, meno, priezvisko a podpis 

vedúceho útvaru za finančnú kontrolu ," 

l: \ (\ 'ť ' J (IA ~~ 
V __ --'~~\}-=-______ dňa ____________ _ 

Schvaľujem použitie verejných výdavkov 

) o-.,. I--.c 

Štatutárny orgán '""" 

V I!.{) dňa ----'-tJ,_f....;,..(J_~ . ..::::2-=--(J-Lfl _ 

Dátum odoslania do učtárne . ______ __ 

Ziskové 

stredisko 

132601000 

132601000 

132601000 

132601000 

132601000 

Pri kontrole vecnej správnosti u'črovneho dokladu sa z.ist'uje obsah účtovného dokladu so skutočnosťou, spravnosť uvedeného množstva a ceny. dodr1anie zmluvných podmienok. Dôležite je tie! 

preskúmanie prípustnosti hospodärskej operácie v súlade s právnymi predpismi. Preskurna sa aj čiselná správnosľ udajov v doklade, správnosť učtov, nasobenia. delenia a podobne. 

Napriklad v rozpočtovej organizácii ministerstva vnútra SR funkcionári uvedení v prílohe Č. I nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 7/2009 o zásadách hospodárenia s verejnymi prostriedkami v 

rozpočtovej organizácii Ministerstva vnulra Slovenskej republiky. 

Napriklad v rozpočtovej organizácii ministerstvo vnútra SR minister vnutra alebo generálny riaditel' SE MV SR pri operäciách nad finančny limit funkcionárov uvedenych v prílohe Č. I nariadenia 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zásadách hospodárenia s verejnými prostriedkami v rozpočtovej orHanizácii Ministerstvo vnúlra Slovenskej republiky. 


