TSÚ Piešťany, š.p. je zapísaný v OR OS Trnava pod č. 10005/T odd. Pš.
Oprávnenie na inšpekčný výkon: ev. číslo: OPO-0001/2010

Vyplní TSÚ Piešťany, š. p.

Žiadosť č. ................ (vyplní TSÚ Piešťany, š.p.)

Došlo dňa
Jednacie číslo
Číslo úlohy

:
:
:

o posúdenie
projektovej dokumentácie stavieb s technickým zariadením a jej zmeny,
konštrukčnej dokumentácie,
technického zariadenia a technológie,
materiálu,
podľa § 14 odst. 1, písmeno d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
1.
ŽIADATEĽ: (tiež názov a adresa prevádzky, na ktorú sa žiada o oprávnenie, ak nie je zhodná s adresou žiadateľa)
1.1 Meno, názov:
1.2 Adresa:
1.3 IČO:
1.5 Zastúpený:
(meno, funkcia)
1.7 Telefón:
Fax:
E-mail:
Bankové spojenie:
Zaregistrovaný v OR (miesto, číslo):
2.
PDS
PKDTZ
PT
PM

1.4 IČ DPH:
DIČ:
1.6 Zmocnený zamestnanec:
(meno, funkcia)
1.8 Telefón:
Fax:
E-mail:
Č. účtu:

POŽADOVANÁ ČINNOSŤ :
posúdenie projektovej dokumentácie stavby s technickým zariadením a jej zmeny
posúdenie konštrukčnej dokumentácie technického zariadenia
posúdenie dokumentácie technológie
posúdenie materiálu

Áno
Áno
Áno
Áno

Nie
Nie
Nie
Nie

3. SPRIEVODNÉ DOKLADY ŽIADOSTI
Kompletná dokumentácia podľa požadovanej činnosti uvedenej v bode 2.:

4.
POVINNOSTI ŽIADATEĽA
Predložiť výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list prevádzkovateľa / žiadateľa
Dodať podklady potrebné na posúdenie dokumentácie podľa požadovanej činnosti uvedenej v bode 3.
Zabezpečiť súčinnosť pri inšpekcie v rozsahu požadovanom oprávnenou právnickou osobou.
5.
OBCHODNO - PRÁVNE VZŤAHY.
Budú riešené v samostatnej “Zmluve o posúdení “, uzatvorenej podľa § 591 a nasl. Obchodného zákonníka
nadväzujúcej na túto žiadosť.
Poznámky k vyplneniu žiadosti:
Žiadosť sa vyplňuje osobitne pre každú požadovanú činnosť. Sprievodné doklady podľa časti 3 , ktoré sa týkajú súčasne
viacerých požadovaných činností, stačí priložiť k jednej žiadosti a v ostatných žiadostiach uviesť odkaz.
Žiadosť je možné poslať aj elektronickou poštou ako scan. Ak pri vyplňovaní žiadosti nepostačuje vymedzený priestor,
pokračujte na osobitnej prílohe.

dňa

V

Meno, priezvisko, titul oprávneného zástupcu:

Podpis :

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

Pečiatka žiadateľa
T-30-22.0

