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Objednávka na rozbor pôdy 
Príjemca:  

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív, pracovisko Vígľaš,  
ul. SNP 746/99, 962 02 Vígľaš. 

 

Úradné záznamy ÚKSÚP                                                                                                                      tel.: +421 45 52 42 224, GSM: +421 917 660 383 

 

Vzorku/y za OPH prevzal, vykonal kontrolu stavu vzoriek a úplnosti 
objednávky: 

 

 

Dátum a podpis: 

 

 

 

Obchodné meno (PO)1) / titul, meno, priezvisko (FO)2) objednávateľa 
 

Sídlo/adresa 

Ulica  

Obec  PSČ  

Telefón  E-mail  

IČO/ 
dátum 
narodenia5) 

 
IČ DPH 

 

1)PO – právnická osoba; 2)FO – fyzická osoba; 5)dátum narodenia FO, ktorá nemá pridelené IČO. Uvedením dátumu narodenia a svojim podpisom fyzická 
osoba súhlasí so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z.. Súhlas sa udeľuje pre potreby realizácie a evidencie  finančnej 
operácie, ako aj na obdobie následnej archivácie dokumentov ÚKSÚP v súlade s platnými predpismi. Fyzická osoba má právo svoj súhlas so spracovaním 
osobných údajov kedykoľvek odvolať. 

Žiadam o odber pôdnych vzoriek pre požadované analýzy  
(účtuje sa odber a sadzba za dopravu podľa aktuálneho cenníka) 

Áno* Nie* 

  

Žiadam o zapožičanie sondážnej tyče na odber pôdnych vzoriek(3 Áno* Nie* 
      

Požadované analýzy (podľa aktuálneho cenníka):  
 

Odber pôdnych vzoriek v súlade s MP  Áno* Nie* 

Počet vzoriek a ich označenie: 
 

Odber pôdnych vzoriek vykonal : 
(meno a priezvisko osoby, dátum a miesto odberu vzoriek) 

Žiadam  o odborný posudok(4 Áno* Nie* 
* nehodiace sa škrtnite; (3 pri požiadavke Áno je potrebné vyplniť Formulár OPH č. 15; (4 pri požiadavke Áno je potrebné vyplniť stranu č.2  

Predpokladaná cena za službu podľa aktuálneho cenníka  
Informačná povinnosť prevádzkovateľa (ÚKSÚP) voči dotknutej osobe (žiadateľovi/ objednávateľovi): „Prevádzkovateľ sa riadi pri nakladaní s osobnými 

údajmi dotknutých osôb platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie 

zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR. Poučenie o právach dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov ako 

aj ďalšie informácie o spracovaní takýchto údajov prevádzkovateľom je možné nájsť na webovej stránke prevádzkovateľa – www.uksup.sk.“ 

 

V ..................................................dňa..............................                         .................................................... 
                                                                                                                                     Podpis, pečiatka 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.realitnaunia.sk/wp-content/uploads/2015/11/znak3.jpg&imgrefurl=http://www.realitnaunia.sk/zakon-o-realitnom-sprostredkovani&docid=xDTERmM_0zWxeM&tbnid=z3wVQpgOmRjaKM:&w=150&h=150&bih=616&biw=1426&ved=0ahUKEwjV-o-zx6zPAhVHPBQKHXnjATsQxiAIAygB&iact=c&ictx=1
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Doplňujúce informácie  ako podklad k odbornému posudku 
 
Vzorka jednotlivo 

- Označenie vzorky: 
 

- Číslo kultúrneho dielu a štvorec (LPIS), poprípade parcelné číslo: 
 

- Názov obce (katastra), odkiaľ bola vzorka odobratá: 
 

- Výmera pozemku, ktorú vzorku reprezentuje: 
 

- Druh pozemku - kultúra (orná pôda, záhrada, ovocný sad, vinica, trvalý trávny porast, chmeľnica, iné...): 
 

- Pôdny druh (ľahká / stredne ťažká / ťažká): 
 

- Názov pestovanej plodiny (napr. skupina - zelenina, ovocné stromy pred výsadbou, rodiaci vinič atď.), pre 
ktorú je určený odborný posudok: 
 
 

- Predplodina: 

- Posledné hnojenie organickými hnojivami (rok, druh, dávka): 
 

- Posledné hnojenie priemyselnými hnojivami (rok, druhy hnojív, použité dávky): 

- Posledné vápnenie (rok, druh, množstvo): 
 

Poznámka a iné: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

.................................................... 
                                                                                                                                     Podpis, pečiatka 


