
Objednávka prác a služieb technického charakteru

Povinnosť predložiť so žiadosťou o poskytnutie služby a potrebných príloh 

Dátum prijatia objednávky: Evidenčné číslo:

ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI:

Typ žiadateľa:  fyzická osoba podnikateľ/právnická osoba

Meno a priezvisko/Názov:

Bydlisko/Sídlo organizácie:

Korešpondenčná adresa:

V zastúpení:

Telefonický kontakt: E-mail:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

IČO: IČ DPH: DIČ:

Bankové spojenie (IBAN):

ÚDAJE O STAVBE: 

Investor (meno, adresa):

Názov stavby:

Katastrálne územie:

Parcelné číslo:

ŠPECIFIKÁCIA OBJEDNÁVKY:

Účel objednávky

Špecifikácia:

Predložená dokumentácia Projektová dokumentácia

Kópia katastrálnej mapy

Situácia skutočného stavu

Iná dokumentácia

Vybavenie objednávky Do 7 dní

Do 30 dní 
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 Objednávateľ objednáva činnosti špecifikované v objednávke.

 Objednávka nadobúda platnosť dňom doručenia objednávky do podateľne PVS, a.s.

 Svojím podpisom sa objednávateľ  zaväzuje uhradiť  objednané činnosti  v  súlade so schváleným
cenníkom prác a služieb PVS, a.s. na základe zálohovej faktúry. 

 Objednávka nadobúda účinnosť dňom uhradenia zálohovej faktúry. 

 Žiadosť  a objednávku o vypracovanie projektovej  dokumentácie  je  možné podať až po prvotnej
konzultácii  s  PVS,  a.s.  Na  základe  konzultácie  bude  definovaný ďalší  postup  ako  aj  časové  a
kapacitné možnosti projekcie PVS, a.s.

 V  prípade,  že  práce  nebudú  zrealizované  v  dohodnutej  lehote  z  dôvodu  prekážky  na  strane
objednávateľa, povinnosti vyplývajúce PVS, a.s. z tejto objednávky zanikajú a doklady budú vrátené
objednávateľovi na náklady objednávateľa.

 Objednávateľ  súhlasí  so  spracúvaním  svojich  osobných/identifikačných  údajov  v  informačnom
systéme PVS, a.s. v rozsahu tejto objednávky. Účelom spracúvania osobných/identifikačných údajov
je  plnenie  predmetu tejto  objednávky.  Osobné/identifikačné údaje  sa  uchovávajú  podľa  platných
právnych  predpisov  (najmä  daňových  a  účtovných  predpisov  a  predpisov  o  archívoch  a
registratúrach).

V dňa 

......................................…

    Podpis objednávateľa  
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