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Žiadosť o posúdenie parametrov stavebného výrobku 
na základe technického posúdenia  

č. ................................. 
(vyplní notifikovaná / autorizovaná osoba) 

 
 

Žiadateľ / výrobca žiada o: (označí sa krížikom jedna možnosť)   

 certifikáciu nemennosti parametrov výrobku – systém 1+ alebo 1 (podľa CPR), resp. I+ alebo I (podľa 

zákona)* 

 certifikáciu zhody systému riadenia výroby – systém 2+ (podľa CPR), resp. II+ (podľa zákona)* 
 

v zmysle predpisov: (označí sa krížikom  jedna možnosť)   

 nariadenie EPaR (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania 
stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS („CPR“) 

 zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 91/2016 Z. z. („zákon“) 

 

na základe vydaného: (označí sa krížikom jedna možnosť a doplní sa číslo)  

 európskeho technického posúdenia:  ETA –      /      (podľa CPR) 

 SK technického posúdenia:  SK TP –      /      (podľa zákona) 
 

1 Výrobok: 

Druh výrobku a obchodný názov: 

 druh výrobku a obchodný názov sú zhodné s názvami uvedenými v európskom technickom posúdení, resp. SK 
technickom posúdení  

 druh výrobku a obchodný názov nie sú zhodné s názvom uvedeným v európskom technickom posúdení, resp. 
SK technickom posúdení – uvedie sa druh výrobku a obchodný názov:   
      

 

2 Miesto výroby: (ak sa v technickom posúdení uvádza viac výrobní, uvedie sa konkrétna, na ktorú sa žiadosť vzťahuje): 
       
 
3 Výrobok bude pripravený na posúdenie parametrov od:         
 
4 Vyhlásenie žiadateľa / výrobcu 

Žiadateľ/výrobca vyhlasuje, že nepodal rovnakú žiadosť na výrobok uvedený v 1 inej autorizovanej/ notifikovanej 
osobe, resp. žiadosť nebola prijatá.  
(Nepravdivosť tohto prehlásenia je postihnuteľná podľa zákona.) 

5  Obchodno-právne vzťahy 

Budú riešené v samostatnej zmluve, uzatvorenej podľa § 591 a nasl. Obchodného zákonníka, nadväzujúcej na 
túto žiadosť. 
 
 
V                        dňa        
 
Oprávnený zástupca žiadateľa: Za autorizovanú / notifikovanú osobu zaevidoval: 
 
meno:        dňa        
 
podpis: ................................... podpis: ................................... 
 
Pečiatka žiadateľa 

 

                                            
* Podčiarknite prosím číslicu požadovaného systému v súlade s technickým posúdením. 


