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Žiadosť o stanovisko,  

že výrobok nepodlieha posudzovaniu parametrov 
 

č. .............................. 
(vyplní TSÚS) 

 
 

1 Žiadateľ:   

 
Obchodné meno (podľa zápisu v OR, živnostenskom liste)        
 
 
Sídlo (ulica, obec, PSČ – vrátane doručovacej pošty)        
 
 
IČO:        
 
DIČ:        IČ DPH:        
 
Registrácia (register a registračné číslo)        
 
 
Zastúpený (meno, funkcia, telefón, fax, e-mail)        
 
Splnomocnený pracovník (meno, funkcia, telefón, fax)        
 
Bankové spojenie: sídlo banky:       

 číslo účtu:          
 

(v prípade zahraničného žiadateľa s bankou v zahraničí)   
 IBAN:          
 BIC/SWIFT:        
 

 

2 Výrobca: (vyplní sa, ak výrobca nie je zároveň žiadateľ) 

 
Obchodné meno (podľa zápisu v OR, živnostenskom liste)        
 
 
Sídlo (ulica, obec, PSČ – vrátane doručovacej pošty)        
 
 
IČO:         
 
DIČ:        IČ DPH:       
 
Registrácia (register a registračné číslo)        
 
 
Zastúpený (meno, funkcia, telefón, fax, e-mail)        
 
Splnomocnený pracovník (meno, funkcia, telefón, fax)        
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3 Výrobok 

Druh výrobku, obchodný názov: 
 
 
 
Typ (podrobné označenie všetkých jeho typov a variantov podľa platnej normy, podnikovej dokumentácie, katalógu 

a pod., vyrábaných rovnakou technológiou): 
 
 
 
Účel a spôsob zamýšľaného použitia výrobku, prípadné obmedzenia jeho použitia: 

 
 
 
 
 
 

4 Dôvody, pre ktoré výrobok nepodlieha posudzovaniu parametrov 

(príslušný dôvod označte) 

 

     Výrobok svojím charakterom nezodpovedá stavebnému výrobku podľa čl. 2 bod 1 nariadenia EP a Rady 
(EÚ) č. 305/2011. 

     Na výrobok sa nevzťahujú žiadne zo základných požiadaviek stanovené v prílohe I nariadenia EP 
a Rady (EÚ) č. 305/2011 alebo v § 43d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

     Výrobok svojím charakterom nezodpovedá výrobkom uvedeným v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín 
stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov. 

     Iné dôvody, pre ktoré výrobok nepodlieha posudzovaniu parametrov.  

 Zdôvodnenie: 
 
 
 
 
 
 

5 Prílohy 
 

Kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu. 

Originál súhlasu výrobcu s vydaním stanoviska adresovaný žiadateľovi (v prípade, že žiadateľom 
o stanovisko nie je výrobca). 

 

 

V ........................... dňa ...................   Za TSÚS žiadosť prevzal dňa: 

  

Oprávnený zástupca (meno):    Meno:  

 

Podpis: ............................................   Podpis: ......................................... 

 

Pečiatka výrobcu/žiadateľa     


