TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic

Studená 3, 821 04 Bratislava

ŽIADOSŤ O VYDANIE EURÓPSKEHO TECHNICKÉHO POSÚDENIA (ETA)
podľa článku 26 ods. 1 nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011
APPLICATION FOR A EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT (ETA)
referred to in Article 26 of the Regulation (EU) No. 305/2011

1

Žiadosť je adresovaná (The application is made to):
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Technical Assessment Body
IČO: 31821987
Studená 3
821 04 Bratislava
Slovenská republika

2

Žiadateľ (Applicant): (meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu so sídlom v EÚ, EFTA
alebo EEA2; k žiadosti sa musí priložiť splnomocnenie udelené výrobcom - name and address of the manufacturer or
his authorised representative established in the EU, EFTA or EEA 2; in the latter case, the application has to be
accompanied by the authorisation given by the manufacturer)

Obchodné meno (Name): (podľa zápisu v OR, živnostenskom liste)
Sídlo (Address): (ulica, obec, PSČ – vrátane doručovacej pošty)
IČO (Company Reg. No.):

IČ DPH (VAT Code):

Registrácia (Registered at/Reg. No.): (register a registračné číslo)
Zastúpený (Name): (meno, funkcia, telefón, fax, e-mail)
Splnomocnený pracovník (Contact person): (meno, funkcia, telefón, fax)
Bankové spojenie:

sídlo banky:
číslo účtu:

(v prípade zahraničného žiadateľa s bankou v zahraničí)

IBAN:
BIC/SWIFT:
3

Držiteľ ETA (ETA holder) (ak sa líši od žiadateľa - if different from the applicant):
Obchodné meno (Name): (podľa zápisu v OR, živnostenskom liste)
Sídlo (Address): (ulica, obec, PSČ – vrátane doručovacej pošty)
IČO (Company Reg. No.):

IČ DPH (VAT Code):

Registrácia (Registered at/Reg. No.): (register a registračné číslo)
Zastúpený (Name): (meno, funkcia, telefón, fax, e-mail)
Splnomocnený pracovník (Contact person): (meno, funkcia, telefón, fax)
Bankové spojenie:

sídlo banky:
číslo účtu:

(v prípade zahraničného žiadateľa s bankou v zahraničí)

IBAN:
BIC/SWIFT:
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4

Typ stavebného výrobku (Type of the construction product): (podrobné označenie všetkých
jeho typov a variantov podľa platnej normy, podnikovej dokumentácie, katalógu a pod., vyrábaných
rovnakou technológiou)

5

Obchodný názov (názvy) výrobku, ako sa uvedie v európskom technickom posúdení:
(Trade name(s) of the product, as will be given in the European Technical Assessment):

6

Opis stavebného výrobku, jeho zamýšľané použitie (použitia) a jeho deklarované základné
charakteristiky/parametre (Description of the construction product, its intended use(s)
and its essential characteristics/performances to be declared):

Prosím uveďte (Please indicate):

□
□
□
□
□

7

Na výrobok sa nevzťahuje harmonizovaná norma (The product is not covered by a harmonized standard
Výrobok nie je plne pokrytý harmonizovanou normou EN....................... Odôvodnenie na základe
podmienok uvedených v čl. 19 (1) nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011..................................................
(The product is not fully covered by the harmonized standard EN ….. .
Justification based on the conditions given in Art. 19 (1) of the Regulation (EU) No. 305/2011: …….......)
Na tento výrobok sa vzťahuje ETAG........ (používa sa ako EAD podľa čl. 66 (3) nariadenia (EÚ)
č. 305/2011)
(The product is covered by ETAG ….... (used as an EAD according to Art. 66 (3) of the Regulation (EU)
No. 305/2011)
Na tento výrobok sa vzťahuje EAD.....
(The product is covered by EAD …...)
Výrobok nie je plne pokrytý ETAG...... (používa sa ako EAD podľa čl. 66 (3) nariadenia (EÚ)
č. 305/2011) alebo EAD...... Odôvodnenie:...................................
(The product is not fully covered by ETAG ….. (used as an EAD according to Art. 66 (3) of the
Regulation (EU) No. 305/2011) or EAD ….
Justification: …………………………………….)

Výroba v závode (závodoch), kde sa stavebný výrobok vyrába, resp. bude sa vyrábať:
(Manufacturing plant(s), where the construction product is being/to be produced):
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Vyhlásenie žiadateľa (Declaration of the applicant):
Týmto vyhlasujem (označte príslušný riadok krížikom) (Herewith I declare, tick appropriate box
by marking „x“)
□

že som nepodal akúkoľvek žiadosť o európske technické posúdenie na stavebný výrobok
uvedený v čl. 4 a 5 na žiadne iné TAB; (that I have not made any request for a European
Technical Assessment for the construction product referred to in items 4 and 5 to any
other TAB)

□

že som podal žiadosť o európske technické posúdenie na stavebný výrobok uvedený v čl.
4 a 5 na (that I have made a request for a European Technical Assessment for the
construction product referred to in items 4 and 5 to)
Meno iného TAB-u (Name of the other TAB)

…………..............................................................................................................................
Táto žiadosť bola zamietnutá/stiahnutá, pretože (That request was rejected/withdrawn, because)
…...............................................................................................................................
..................................................................................................................................
že súhlasím, aby EOTA a ostatné TAB-y a Európska komisia bola oboznámení so žiadosťou;
(that I agree to EOTA and designated TABs and the European Commission being informed
about the application);
že podľa pravidiel platných v Slovenskej republike uhradím orgánu technického posudzovania
(TAB) uvedenému v čl. 1 náklady za proces technického posudzovania;
(that I will bear the full costs arising from the assessment procedure in accordance with the
national rules of the TAB referred to in item 1);
že budem spolupracovať podľa požiadaviek dohodnutých v zmluve;
(that I will support the assessment procedure as required and agreed in a subsequent contract);
že zabezpečím, aby v súvislosti s vydaním ETA mohol TAB alebo jeho zástupca kedykoľvek
počas pracovného času navštíviť miesto výroby.
(that I will ensure that the manufacturing places can be visited by the TAB or its representative
during working hours in view of the issuing of the ETA).

...................................................................
Miesto a dátum
(Place and date)

.........................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
(Stamp and Authorized signature)

Príloha (Annex): Splnomocnenie výrobcu pre žiadateľa (v prípade žiadosti podanej autorizovaným zástupcom výrobcu).
Authorisation of the manufacturer for the applicant (in case of application made by an
authorised representative of the manufacturer).
Vyplní TAB (Fill in By TAB):

Dátum prijatia (Date of receipt):

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

Ev. č. (Ref. no.):

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

Zodp. prac. (Respons. person):

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