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ŽIADOSŤ O VYDANIE 
 

□ SK certifikátu o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku  
na základe vydaného SK technického posúdenia podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. 
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

□ Certifikátu o nemennosti parametrov na základe vydaného Európskeho 
technického posúdenia podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 

 

č. ––––––––––––––––––––––––––––––– 

(Vyplní autorizovaná/notifikovaná osoba) 
 

(Orámované časti vyplní žiadateľ, držiteľ SK/Európskeho technického posúdenia) 

1. Žiadateľ – držiteľ SK/Európskeho technického posúdenia 

1.1 Identifikačné údaje 

Obchodné meno:…………............................................................................................................. 

Sídlo:…………................................................................................................................................ 

IČO:……..............................................................          DIČ: ......................................................... 

1.2 Zastúpený 

Meno:….…...........................................................         Funkcia:................................................... 

Telefónny kontakt (fax):…………………………...        e-mail………………………………………. 

1.3 Splnomocnený pre vecné rokovanie 

Meno:….…...........................................................         Funkcia:................................................... 

     Telefónny kontakt (fax):…………………………...         e-mail………………………………………. 

 

2. Stavebný výrobok 

2.1 Identifikačné údaje 
 

Číslo vydaného STP/ETP:............................................................................................................ 
 

Obchodný názov výrobku: 
□     názov je zhodný so STP/ETP 
□     názov nie je zhodný so STP/ETP – uveďte prosím obchodný názov:……………………….. 

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

2.2  Informácie o výrobe 
 

Miesto výroby výrobku:….….......................................................................................................... 

2.3  Ďalšie údaje o výrobku, výrobe a výrobcovi/distribútorovi/dovozcovi 

Ďalšie údaje o výrobku, výrobe a výrobcovi/distribútorovi/dovozcovi sú zhodné s údajmi 
v žiadosti o vydanie STP/ETP. 
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Vyhlásenie výrobcu / distribútora / dovozcu výrobku: 
Výrobok je ako typ vývojovo ukončený a údaje uvedené v tejto žiadosti, predložená dokumentácia  
a ostatné údaje sú úplné a vystihujú stav výrobku ku dňu vystavenia tejto žiadosti. Nepravdivosť tohoto 
prehlásenia je postihnuteľná podľa platnej legislatívy. 

Povinnosti žiadateľa: 
- dodať podklady potrebné na výkon činnosti autorizovanej/notifikovanej osoby v jazyku, ktorý je 

autorizovanej osobe/notifikovanej osobe FIRES, s.r.o. zruzumiteľný (tj. slovenský, český, anglický 
alebo poľský jazyk) a zabezpečiť súčinnosť pri výkone činnosti autorizovanej/notifikovanej osoby 
v rozsahu požadovanom autorizovanou/notifikovanou osobou; 

- splnomocnenie výrobcu/distribútora/dovozcu na zastupovanie v konaní, ak žiadosť nepodáva   priamo 
výrobca/distribútor/dovozca; 

- priložiť k žiadosti vydané STP/ETP k predmetnému výrobku; 
 

Poznámka: 
Ochodno-právne vzťahy budú riešené v samostatnej zmluve, uzatvorenej podľa § 591 a nasl. 
Obchodného zákonníka, nadväzujúcej na túto žiadosť. 
 

Použité skratky: 
STP – Slovenské technické posúdenie, ETP – Európske technické posúdenie, MDV SR – Ministerstvo 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, SK certifikát - SK certifikát o nemennosti parametrov 
podstatných vlastností výrobku, CE certifikát - Certifikát o nemennosti parametrov 

 

 

  

 Za autorizovanú/notifikovanú osobu  
 žiadosť zaevidoval: 
 (vyplní autorizovaná/notifikovaná osoba) 
  
 ....................................................................... 
 
 dňa................................................................ 
  
 Podpis:.......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miesto pre záznamy autorizovanej/notifikovanej osoby, resp. MDV SR: 
 
Za autorizovanú/notifikovanú osobu žiadosť z evidencie vyradil:………………………................................ 
Dôvod vyradenia žiadosti z evidencie:……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
V Batizovciach dňa……………………………                   Podpis:…………………………………………….. 

 

V............................         dňa............................. 
 
Meno oprávneného zástupcu žiadateľa: 
 
.......................................................................... 
 
Podpis oprávneného zástupcu žiadateľa: 
 
......................................................................... 
 


