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Tento dodatok č. 1 mení a dopĺňa 9. vydanie Podmienok IO/TSUS/01 na udeľovanie licencií na zhotovovanie 
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) platné od 15. 02. 2021 (ďalej len „Podmienky“). 

Odo dňa účinnosti tohto dodatku č. 1 sa upravuje vzor Zmluvy o udelení licencie a dopĺňajú sa dva vzory 
Dodatku k zmluve o udelení licencie. 

4 POSTUP PRI UDEĽOVANÍ LICENCIE 

4.1 ŽIADOSŤ 

Článok 4.1.3 sa dopĺňa a mení takto: 

4.1.3 TSÚS na základe doručenej žiadosti o udelenie licencie zašle žiadateľovi evidenciu žiadosti. 
V prípade jej kompletnosti zašle do 10 pracovných dní po zaevidovaní žiadosti žiadateľovi návrh 
zmluvy, v ktorej sa stanovia podmienky predchádzajúce vydaniu licencie (príloha 2a).  
Ak žiadosť nie je kompletná, je žiadateľ písomne vyzvaný na jej doplnenie do 10 pracovných dní. Ak 
žiadateľ do určeného termínu žiadosť nedoplní, žiadosť sa vráti žiadateľovi a v konaní sa nepokračuje. 
Dodatok ku zmluve (prílohy 2b alebo 2c) sa môže uzatvoriť iba na základe evidencie žiadosti 
o predĺženie platnosti vydanej licencie formou udelenia novej licencie a pri uzatvorenej zmluve na 
vydanie predchádzajúcej licencie.  
Ak žiadateľ mal vykonanú inšpekciu na stavbe v posledných 6 mesiacoch pred podaním žiadosti, 
môže sa licencia udeliť na základe kontroly dokumentácie (príloha 2b).  
Ak žiadateľ nemal vykonanú inšpekciu na stavbe viac ako 6 mesiacov pred podaním žiadosti, musí sa 
pred udelením licencie vykonať kontrola na stavbe (príloha 2c).  

8 PRÍLOHY 

V kapitole 8 sa mení označenie prílohy: 

Príloha 2a Zmluva o udelení licencie 
 

V kapitole 8 sa dopĺňajú nové prílohy: 

Príloha 2b Dodatok ku Zmluve o udelení licencie (bez kontroly stavby) 
Príloha 2c Dodatok ku Zmluve o udelení licencie (s kontrolou stavby) 

 
 
 
Ostatné časti Podmienok a ostatné prílohy zostávajú nezmenené. 
 

 

 


