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Všeobecné údaje žiadateľa o inšpekciu1
Názov organizácie:

Právna forma:

Adresa sídla:
Riaditeľ spoločnosti:
Predstaviteľ zodpovedný za predmet činnosti, ktorý bude predmetom inšpekcie:
Autorizovaná osoba poverená komunikáciou s inšpekčným orgánom:
Tel. číslo:
IČO:
Bankové spojenie:

Fax:
DIČ:
Email:

Pobočky 2:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Počet zamestnancov ..........
z toho zamestnaných na plný úväzok .......... na čiastočný úväzok , alebo dohodu .......... na živnosť ..........
v predmete inšpekcie .......... v príprave stavby ..........

Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém, na zhotovovanie ktorého žiada žiadateľ udeliť
inšpekčný certifikát3:
Názov systému:
Držiteľ osvedčenia systému (výrobca):
Počet zaškolených pracovníkov spoločnosti držiteľom osvedčenia systému na realizáciu:
Číslo technickej špecifikácie::

1
Táto žiadosť slúži ako predbežná informácia pre inšpekčný orgán eucert s.r.o. na vypracovanie ponuky. Tieto informácie
budú používané diskrétne a iba pre interné záležitosti eucert s.r.o., Žiar nad Hronom podľa § 271 Obchodného zákonníka.
Vyplnenie tejto žiadosti Vás nezaväzuje k využitiu našich služieb a za doručenie žiadosti o inšpekciu Vám nebudú účtované
žiadne poplatky.
2
ak máte viacej pobočiek, je potrebné uviesť pre každú pobočku jej názov, adresu, zodpovedného vedúceho, telefón a predmet
činnosti
3
V prípade že žiadate o vydanie inšpekčného certifikátu pre viac systémov, vytvorte podľa tohto vzoru samostatnú prílohu tejto
žiadosti. Žiadateľ prehlasuje, že má s držiteľom osvedčenia systému usporiadané všetky náležitosti, týkajúce sa využívania
vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému
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Sprievodný materiál žiadosti4:
1. potvrdenie o zaškolení potrebného počtu pracovníkov držiteľom osvedčenia ETICS
2. kópia technickej špecifikácie (ETA alebo TO) platnej pre daný ETICS
3. technologický predpis na systém, na ktorý žiadateľ požaduje vydanie licencie, vrátane pravidiel o
zabezpečení kvality pri realizácii tohoto systému
4. kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu
5. predpis upravujúci zabezpečovanie kvality v procese a stanovenie zodpovedností za kvalitu vykonávaných
prác pri zhotovavaní ETICS
6. organizačnú štruktúra s jasným vyznačením zodpovedného pracovníka za zabezpečenie prevádzaných prác,
ktoré sú predmetom inšpekcie.

Boli ste v minulosti držiteľom inšpekčného certifikátu/licencie pre realizáciu ETICS podľa
STN 73 2901:2008 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov?
áno

nie

Vlastníte
v súčasnej
dobe
platný
certifikát
manažérskeho
(podľa ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2008)?
áno

systému

nie

...................................

..................................................................................................

podľa akej normy?

Aký je predmet certifikácie vyznačený na certifikáte?

..........................................
ktorý certifikačný orgán?

.............................................
Do kedy je platný certifikát?

Stavby na ktorých žiadateľ v súčasnosti zhotovuje (ako aj prehlad stavieb, kde za posledný rok
realizoval) daný ETICS a kde je možné preveriť jeho kvalifikáciu na vykonávanie
tepelnoizolačných prác v požadovanej kvalite 5:
Stavba:
Presná adresa:
Investor:
Stavebný úrad:
Zahájenie - ukončenie stavby:

Žiadateľ v súčastnosti nerealizuje žiadnu stavbu, na ktorej zhotovuje daný ETICS.
4
5

Podmienkou zaevidovania žiadosti je doručenie všetkých požadovaných sprievodných materiálov žiadosti.
Ak je stavieb viacej, uveďte údaje na osobitnej prílohe.

Žiadosť o inšpekciu
a udelenie inšpekčného certifikátu
Námestie Matice
slovenskej 4/409
Žiar nad Hronom 96501

na zhotovovanie ETICS v zmysle požiadaviek STN 73 2901
„Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov„

Inšpekčný orgán typu „A“

F05-3/01/13
Príloha č. 3
k IO-SM05/2013
Strana 3 z 4

Máte nejaké iné želania?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Súhlas so zverejnením údajov
Ak žiadateľ súhlasí so zverejnením kontaktných údajov o držiteľovi inšpekčného certifikátu/licencie na internetovej
stránke www.eucert.sk, žiadateľ vyplní kontaktné údaje uvedené nižšie 6.
Kontaktné údaje, ktoré budú uverejnené:
Obchodné meno: (zhodné s bodom 1 žiadosti – podľa výpisu z OR alebo ŽR) .......................................
Adresa: (zhodné s bodom 1 žiadosti – podľa výpisu z OR alebo ŽR) ...............................................
Kontaktná osoba: ................................................................................................................................
Telefónne číslo: .....................................................................................................................................
E-mailova adresa: ...............................................................................................................................

!Žiadateľ prehlasuje, že údaje v tejto prihláške, ako aj v priloženej dokumentácii sú úplné a správne. Žiadateľ si je vedomý, že
nesprávne údaje môžu mať za následok odmietnutie vydania alebo odobratie už vydaného inšpekčného certifikátu!

..................................................
miesto, dátum

6

................................................
pečiatka a podpis autorizovanej osoby
žiadateľa o inšpekciu a udelenia inšpekčného
certifikátu

Nevyplnenie kontaktných údajov považujeme za vyjadrenie nesúhlasu so zverejnením kontaktných údajov.
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Vyplní inšpekčný orgán typu A
Preskúmanie žiadosti

Žiadosť prijatá dňa: ...................................................................
Registračné číslo žiadosti: ..........................................................
Poznámka: ....................................................................................
Podpis: ...........................................................................................
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