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		Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
		Krajinská cesta 2929/9
	921 01 Piešťany, Slovenská republika
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
T-30-19.1

	Vyplní TSÚ Piešťany, š. p.


Došlo dňa	:
Jednacie číslo 	:


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

o inšpekčný výkon § 14 odst. 1, písmeno b), d)  Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov: 
pre VTZ.				pre TZ
 tlakové zariadenie			 strojové zariadenie
 zdvíhacie zariadenie
 plynové zariadenie
 elektrické zariadenie

ŽIADATEĽ:
Meno, názov:      
     
	Adresa:      

     
	IČO:      


	IČ DPH:      

DIČ:      
Zastúpený:      
(meno, funkcia)      
Zmocnený zamestnanec:      
(meno, funkcia)      
Telefón:      
Fax:      
E-mail:      
	Telefón:      
Fax:        
E-mail:      
Bankové spojenie:      
Č. účtu:      
Zaregistrovaný v OR (miesto, číslo):      


PREVÁDZKOVATEĽ:  (nevypĺňa sa, ak žiadateľom je výrobca )
	Meno, názov:      
	     
	Adresa:     
	     
	IČO: 	     
	     
	IČ DPH:      
DIČ: 	       
Zastúpený:      

(meno, funkcia)      
Zmocnený zamestnanec:      
(meno, funkcia)      
Telefón:      
Fax:     
E-mail:      
	Telefón:      
Fax:  	     
E-mail:      

POŽADOVANÁ ČINNOSŤ:

Výrobok / zariadenie:      
Základné parametre výrobku:      

TS
typová skúška VTZ
 áno
 nie
US
úradná skúška VTZ
 áno
 nie
OUS
opakovaná úradná skúška
 áno
 nie
PTZ
posudzovanie technických zariadení
 áno
 nie

SPRIEVODNÉ DOKLADY ŽIADOSTI
Konštrukčná dokumentácia v rozsahu prílohy č. 2 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. a doklad o jej schválení vydaný OPO (odborné stanovisko).
Sprievodná technická dokumentácia v rozsahu prílohy č. 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
Správu o revízii elektrického zariadenia prívodu elektrickej energie po hlavný vypínač napájacieho vedenia.
Záznam o montážnej skúške a východiskovej revízii elektrického zariadenia VTZ ak už boli vykonané.
Kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu prevádzkovateľa / žiadateľa.

PODMIENKY zabezpečenia požadovanej činnosti prevádzkovateľa / žiadateľa:
Zabezpečí k požadovanej činnosti osobu s odbornou spôsobilosťou, alebo revízneho technika s osvedčením na vykonávanie skúšok príslušnej skupiny VTZ, vybaveného potrebnými meracími  prístrojmi a pomôckami.
Zabezpečí k požadovanej činnosti kvalifikovanú obsluhu VTZ.
Zabezpečí k požadovanej činnosti skúšobné bremená a pomocných pracovníkov na manipuláciu s bremenami.


Povinnosti PREVÁDZKOVATEĽA / žiadateľa
Predložiť výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list prevádzkovateľa / žiadateľa.
Dodať podklady potrebné na výkon inšpekcie uvedené v bode 4.
Umožniť výkon inšpekcie v stanovenom termíne.
Zabezpečiť podmienky stanovené v bode 5.
Zabezpečiť súčinnosť pri inšpekcie v rozsahu požadovanom oprávnenou právnickou osobou.


Obchodno - právne vzťahy
Budú riešené samostatne.

	
Poznámky k vyplneniu žiadosti:


Žiadosť sa vyplňuje osobitne pre každú požadovanú činnosť. Sprievodné doklady podľa časti 4 , 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.


V       			 dňa       

Meno, priezvisko, titul oprávneného zástupcu:	     





Podpis	:      	 ...................................................	Pečiatka žiadateľa





