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AKREDIToVANÝ
CERTIFIKAT

potvľdzu je, źe spoločnosto

FCC Slovensko, s.r.o.
Bľatislavská 18' 900 51 Zohor

centľála: FCC Slovensko' s.r.o.' Bazová 61821' 08 Bľatislava
pobočky: FCC Slovensko' s.ľ.o.' Na Stanicu 561o 010 01 Żilina
FCC Tľnavao s.ľ.o.' Pľiemyselná 5o 917 0t Tľnava (vľátane aľeálu
skládky Zavarská cestao 9|7 0t Tľnava a zberných dvoľov)
FCC Slovensko' s.ľ.o.' Svätopeteľská cesta, 947 0t Huľbanovo
FCC Slovensko' s.ľ.o.' Dolný Baľ 195o 9301,4 Dolný Baľ
FCC Zohor, s.ľ.o.' Bľatislavská 18o 900 51 Zohor
FCC Slovensko' s.ľ.o.' areźů RECOPAP, 013 32 Svedeľník - Marček
FCC Slovensko' s.ľ.o.' Kukučínova2346102411 Kysucké |{ové Mesto

zavięďla apoužíva systém manažérstva kvality podľa norÍny

STN EN ISO 9001: 2016lEN ISO 900L: 2015

Na základe vykonaného auditu bolo pľeukázané, že systém manaŽéľstva spĺňa
požiadavky vyššie uvedenej normy.

Tęnto certiťrkát číslo Q363416C, vyđaĺý na základę správy číslo D2Y _ 634118 & DlY - 869/18,
je platný od 08. 06. 2018 do 28. 04. 2019 a zostáva v platnosti v prípade úspešného vykonania dozomých auditov.

odporučaný tęrmín ľęcęrtifikačného auditu: do 29. 03.2019

Pľíloha je neoddeliteľnou súčasťou certifikátu.

Zástupca orgánu

Ceľtifikačný orgán systémov manažéľstva
PQM' s.ľ.o., Tľieda sNP 75' 974 0l Banská Bystľica

kancelária: PQM' s.r.o., Legionárska 6419,911 01 Tľenčín
Platnosť tohto certifikátu ie možné oveľiť na stľánke www.pqm.sk



Príloha i e neođđelitelhou súčasťou certifikátu.

PRÍtoH'A
K CEIRTIFTKÁTU

číslo Q3634I6C.
Sp o 1o čno sť zav ięďIa a p oužíVa Systém manažér stva kvality

v odboľe

FCC Slovensko' s.ľ.o"' BľatÍsla.vská 18' 900 51 Zohor
centľáIa: FCC Slovensko} s.ľ.o.' Bazavá 618Żl08 Bľatislava
pobočky: FCC Slovensko' s.ľ.o.' Na Stanicu 561o 010 01 Žiľna
FCC Trnava, s"ľ.o.' Priemyselná 5, gfi u Tľnava (vľátane areálu
skládky Zayarskä cesta, 917 0t Tľnava azbeľných dvorov)

preĺImet: Zvoz odpudu, transport oelpadw, sprű'covünie ďruhotných surov,ín,
s I užby ko mp l ex n é h o o ctp a cI ovéh o h o sp o ďd r sfu a, rueš ko ď ňov a ni e o cIp a cx ov
vrúÍane. sklddkovania, zhodnocovanie oĺIpaclov, poskytovunte tec'hnicbých
sIužieb, čisteníe a zimnĺi űĺIržba komunikóctí, sturostlivosť o zeľeň., ručné. a
strojné. zametanie.

F'CC Slovensko7 S.ľ.o.7 Svätopeteľskĺ{ cestar947 01 Huľba.novo
preclmeÍ : Zyoz oclpadu, transport odpacl u.

FCC Slov,'ensko' s"ľ.o.' DoIný Baľ 195' %a A Dolný Baľ
pre'ďmet: ZvozoĺIpadu, transport oĺIpada, zneškoďňova'nie oďpaďov vłúÍane
s kllűdkov an'ia, zh o clnocovan i e o ďp aclov"

FCC Z:ohorrS.ľ.o.; Bľatislavská 18' 900 51 Zohor
p reď m et: Z n eš ko cIň ov a nt e o ďp a cI u. s k I' ócI k ov a n ím.

FCC Slovensko' s.ľ.o.' aľeál RECOPAP' 013 32 Sveďeľník _ Ma.ľček
p r e'ď m eÍ : Zh o ď n o cov u n i e o clp a cI ov, S. p r ü cov a, n t e ď r u ho t ný e h s ur ovín 

"

FCC Slovensko1 S.ľ.o.9 Kukučín ova Ż3461 0Ż4 11 Kysucké Nové Mest-o
p reĺIm.et: Zneš koĺlň ov an te' o ďp a clov.

Zástupca certi organu

Ceľtifikačný orgán systémov manažéľstva
PQM' s.ľ.o., Tľieda sNP 75' 974 01Banská Bystľĺca

kancelária: PQM, s.ľ.o., Legionáľska 6419'9ll 01 Tľenčín
Platnost'tohto ceľtifikátu je možné oveľit'na stránke www.pqm.sk


