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FIRES, s.r.o.
Notifikovaná osoba č./ Notified Body No.: 1396
Autorizovaná osoba  reg. č./Approved Body No.: SK01
Osloboditeľov  282, 059 35 Batizovce, Slovakia 
Tel.+421 52 775 2298, Fax+421 52 7881412, www.fires.sk

 
 

ŽIADOSŤ O POSÚDENIE A OVERENIE NEMENNOSTI PARAMETROV 
UPLATNENÍM SYSTÉMU POSUDZOVANIA PARAMETROV III aleb o 3 

 
podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z./ 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 

 
č. ––––––––––––––––––––––––––––––– 

(Vyplní autorizovaná/notifikovaná osoba) 
 
 

(Orámované časti vyplní žiadateľ o posúdenie a overenie nemennosti parametrov) 

1. Výrobca / distribútor / dovozca výrobku 

1.1 Identifika čné 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. Žiadate ľ o posúdenie a overenie nemennosti parametrov 

2.1 Identifika čné údaje 

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

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

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

2.2 Zastúpený 

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

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

2.3 Splnomocnený pre vecné rokovanie 

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

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

 



FIRES 026/S-31/01/2017-S 2/3 

3. Stavebný výrobok 

3.1 Identifika čné údaje 
 

Obchodný názov výrobku............................................................................................................... 
(Podrobné označenie podľa platnej normy, podnikovej dokumentácie, katalógu a pod.) 

 
Varianty výrobku (ich názvy):.......................................................................................................... 
(Podrobné označenie podľa platnej normy, podnikovej dokumentácie, katalógu a pod.) 

3.2  Informácie o výrobku a výrobe 
 

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

Vhodnosť stavebného výrobku na použitie v stavbe:………………………………………………. 

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

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

3.3  Informácie o postupe posudzovania a overovania  nemennosti parametrov 

Technická špecifikácia:………………………………………………………………………………… 
(STN/hen alebo STP/ETP. Predpis, v ktorom sú uvedené deklarované vlastnosti výrobku.) 

 
Číslo skupiny stavebných výrobkov:…………………………………………………………………. 
(Podľa Vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy 
posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z. Autorizovaná/notifikovaná osoba a MDV SR môžu byť 
nápomocné pri zaradení výrobku do skupiny stavebných výrobkov.) 

 
Bolo už niekedy vykonané posúdenie a overenie nemennosti parametrov predmetného 
výrobku? (vhodné označte krížikom) 
□     áno – uveďte prosím číslo dokumentu o posúdení a overení nemennosti        
parametrov:……………………………….. 
□     nie 

4. Vyhlásenie výrobcu / distribútora / dovozcu výro bku 

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. 

5. Povinnosti žiadate ľa o posúdenie a overenie nemennosti parametrov 

Žiadateľ o posúdenie a overenie nemennosti parametrov je povinný: 
- dodať podklady potrebné na výkon posúdenia a overenia nemennosti parametrov v jazyku, ktorý je 

autorizovanej osobe /notifikovanej osobe FIRES, s.r.o. zrozumiteľný (tj. slovenský, český, anglický 
alebo poľský jazyk); 

- umožniť odber, resp. predložiť vzorku výrobku na výkon posúdenia a overenia nemennosti 
parametrov v stanovenom termíne; 

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

- zabezpečiť súčinnosť pri výkone posúdenia a overenia nemennosti parametrov v rozsahu 
požadovanom autorizovanou/notifikovanou osobou; 

- priloži ť k žiadosti o posúdenie a overenie nemennosti param etrov nasledovné dokumenty: 
1. výkresová dokumentácia stavebného výrobku; 
2. protokoly o skúškach a protokoly o klasifikáciách predmetného stavebného výrobku, STP/ETP, 

rozhodnutia iných skúšobní alebo autorizovaných/notifikovaných osôb o predmetnom stavebnom 
výrobku; 

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

4. kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu; 
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6. Poznámky k vyplneniu žiadosti 
 

- žiadosť sa vyplňuje osobitne pre každý typ výrobku vyrábaného v tuzemsku alebo dovážaného a pre 
každé miesto výroby; 

- sprievodné doklady podľa článku 5, ktoré sa týkajú súčasne viacerých výrobkov požadovaných na 
posúdenie a overenie nemennosti parametrov stačí priložiť k jednej žiadosti a v ostatných žiadostiach 
len uviesť odkaz; 

- žiadosť sa odosiela so sprievodnými dokladmi v jednom vyhotovení doporučene na adresu 
autorizovanej/notifikovanej osoby uvedenú v záhlaví žiadosti; 

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

 
Použité skratky: 
STN – slovenská technická norma, hEN – harmonizovaná európska norma, STP – SK technické 
posúdenie, ETP – Európske technické posúdenie, MDVRR SR – Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, MDV SR – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky 

 
  
 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: 
 
......................................................................... 
 
 


