
Objednávateľ: Poskytovateľ: 

FCC Slovensko, s.r.o.

Bratislavská 18
900 51 Zohor

IČO: IČO: 31318762

IČ DPH: IČ DPH: SK 2020358538

Zapísaný v OR: OR - Okr. súdu BA I

Odd.:                                      vl.č.: Odd.: Sro, vl. č. 13406/B

Číslo účtu:

Objednávku vystavil: Kontaktná osoba:

E-mail: Tel.:

Tel.: E-mail:

Fax:

Kontaktná osoba na mieste dodania: Oddelenie služieb zákazníkom: tel.:

Tel.:                     fax.:

Platobné podmienky: Predmet objednávky: 

                          .......................€

Splatnosť faktúry: 14 dní

Špecifikácia objednávky:

Dátum dodania: ...........................................

Miesto dodania: ...........................................

Požadovaný objem kontajnerov: ...........................................................................(7,10,20,25,26,30,35 m
3
)

Názov položky katalógové č. cena za jednotku m.j. kategória 

Poplatok za uloženie na skládku odpadov (zákon č. 17/2004 Z.z.)

cena za jednotku m.j. kategória

0,33 € €/t IO

6,64 € €/t OO

9,96 € €/t OO

5,98 € €/t OO

4,98 € €/t OO

33,19 € €/t NO

30,00 € €/t OO

60,00 € €/t NO

Dátum vystavenia objednávky: Dátum prijatia objednávky:

Pečiatka a podpis objednávateľa: Pečiatka a podpis dodávateľa:

Service for the Future

OBJEDNÁVKA č.: ........

Položka odpadov
1. Inertný odpad, vytriedený stavebný odpad, zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné 

    látky, odpad zo sanácie skládok (IO)

2. Ostatný odpad okrem odpadu uvedeného v položkách 1, 3 a 5 (OO)

6. Nebezpečný odpad uvedený v prílohe č.5 zákona (NO)

4. Nebezpečný odpad okrem odpadu uvedeného v položke 6 (NO)

5. Ostatný odpad uvedený v prílohe č.4 zákona (OO)

    Komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek (OO)

3. Komunálne odpady po vytriedení menej ako štyroch zložiek (OO)

    Komunálne odpady po vytriedení štyroch zložiek (OO)

 Všetky ceny sú uvedené bez DPH.  

 Číslo potvrdenej objednávky uvádzajte na všetkých faktúrach a korešpondencii. 

Poskytovateľ má voči Objednávateľovi odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry popri nároku na úrok z omeškania vo výške 0,05% 
denne z nesplneného záväzku nárok aj na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne zo sumy, s úhradou ktorej je Objednávateľ v omeškaní, 
najmenej však 3,00 €  denne.  

  Objednávateľ sa zaväzuje potvrdzovať svojím podpisom (pečiatkou) dodací, zákazkový list, záznam o prevádzke vozidla, povolenku na 

vstup na skládku alebo iné doklady preukazujúce vykonanie služby. 

 Pokiaľ nedôjde k podpisu uvedených dokladov alebo k vzneseniu námietok voči údajom na nich uvedených v lehote 5 dní, má sa za  to, že 

objednávateľ s týmito údajmi súhlasí. 

  Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s Cenníkom služieb a Všeobecnými obchodnými podmienkami (www.fcc-group.sk) a s týmito 

súhlasí ako aj s uvedenými údajmi a dojednanými obchodnými  podmienkami v tejto objednávke. 

  Platnosť objednávky je stanovená na dobu určitú, do konca kalendárneho roka v ktorom bola vystavená. 

  Ak Objednávateľ nerešpektuje pokyny Poskytovateľa a spôsobí preťaženie vozidla, zaväzuje sa nahradiť Poskytovateľovi všetky náklady 
a škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s preťažením vozidla, vrátane sankcií zo strany správnych orgánov 

PREVODNÝ PRÍKAZ 

ZÁLOHA V SUME: 

HOTOVOSŤ 

PRISTAVENIE KONTAJNERA, TRANSPORT A ZHODNOTENIE/ZNEŠKODNENIE 

ZHODNOTENIE/ZNEŠKODNENIE ODPADU 

DOPRAVA ODPADU/DRUHOTNÝCH SUROVÍN 

INÉ: 

FQ 14-01-002ver3



FQ 14-01-002ver3


