
Vyberte si službu:
Dátum a čas VYPRÁZDNENIA a VRÁTENIA kontajnera:

Adresa, ak je iná ako sídlo spoločnosti:

Dátum a čas PREVEZENIA kontajnera z miesta na miesto:

Adresa, z ktorej sa kontajner preváža, ak je iná ako sídlo:

Poznámka objednávateľa služieb:

Fakturačné údaje FO (obyvateľ): Fakturačné údaje FO/PO podnikateľ:
Meno a prievisko objednávateľa (FO): Názov a sídlo spoločnosti (FO/PO podnikateľ):

Adresa trvalého pobytu/Korešp.a.: ul., č., PSČ, mesto: Korešpond. Adresa:

Kontaktná osoba:

Dátum narodenia: IČO: DIČ:

Číslo OP: IČ DPH:

Číslo účtu (IBAN): SK Číslo účtu (IBAN): SK

Mobilné spojenie: Mobilné spojenie:

Emailová adresa pre elektronickú faktúru: Emailová adresa pre elektronickú faktúru:

OBJEDNÁVKA – vlastný (klientský) kontajner na manipuláciu s odpadom
Číslo obchodného prípadu:

Počet kontajnerov:
Kontajner veľkosti: ks Iný objem: ks

• 5 m

• 7 m3

• 16 m3

• 23 m3

• 30 m3

Spôsob zneškodnenia/zhodnotenia odpadu:
• Energetické zhodnotenie odpadu

• Zhromažď. a triedenie (ne)spáliteľn. odpadu

• Zneškodn. nespálit. odpadu skládkovaním*

• Iný druh zneškodnenia*

*V prípade, ak sa deklarovaný odpad nezhoduje so skutočným odpadom, spoločnosť KOSIT a.s. je 

a triedenie (ne)spáliteľného odpadu a objednávateľ je povinný uhradiť dodatočné náklady s tým 
spojené, v súlade s cenníkom spoločnosti KOSIT a.s.. Spoločnsoť KOSIT a.s. môže taktiež odmietnúť 
prevzatie a prepravu takéhoto odpadu, o čom ihneď informuje objednávateľa.
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Napíšte katalóg. číslo odpadu (v prípade nebezpečného odpadu (NO) aj „Y“ kód), ak kód nepoznáte, vymenujte zložky odpadu:

Zmiešaný stavebný 
odpad 

plasty, drevo, polystyrén,  
sadrokartón, obal. fólia + stav. suť 

Čistý stavebný odpad 
tehly, betón, kameň,  

piesok, zemina

Nebezpečný odpad (NO) 
tuhý a tekutý 

Biologicky rozložit. 
odpad

tráva, konáre, lístie

Iný druh zmiešaného 
odpadu

veľkoobjemný, zmiešané obaly

Rôzne druhy odpadov (O1 – O4) nie je možné vzájomne miešať.
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Nový klient:

• áno

• Vyhlasujem, že som objednávku uzatvoril vo vlastnom mene: áno

• Súhlasím so spracovaním osobných údajov: áno

• Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami: www.kosit.sk/vseobecne-obchodne-podmienky áno

Podpis:

Ďakujeme za vypísanie objednávky. 

OBJEDNÁVKA – vlastný (klientský) kontajner na manipuláciu s odpadom
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