
TtrLitr
lnšpekčný orgán typu A

LICENCIA
na zhotovovanie vonkaiších tepelnoizolačných kontaktných systémov

Öíslo: 22I026lLlE

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu dźitel'a:

BELSTAV SK, s. r. o., Kragujevská 398, oío oĺ Žilina

vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných

sýstémov v zmysle S 43g zákona č. 5o/1 976 zb. o územnom plánovanĺ a stavebnom poriadku

(śtavebný záxon) u žneni zákona č).237 tzooO Z. z. a v znení neskorších predpisov a technickej
ňo''y silrl ze źgol: 2015 a STN 73 2901 2o15to1: 2015. Neoddeliteľnou súčasťou tejto

licenóie sú aj podmienky platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov

tepelnoizolačného systému v prĺlohe licencie.
Licencia sa udelila ná práce s aplikáciou tepelnoizolačného kontaktného systému - ETICS:

Vonkajší tepelnoizolaěný kontaktný systém
PCI MultiTherm NEO
PG! tlllultiTherm M
PCI MuttiTherm ll,lP, PCI MultiTherm MM

ETA - 08/0049
ETA - 08/0050
ETA - 1210248, ETA - 1210249
BASF Stavební hmoty Geská repubtika, s. r. o.'
K Máiovu 1244,537 01 Chrudim, ceská republika

Počet zaškolených
pracovníkov zhótoviteľa: vlastných: 12 zmluvne zabezpečených: 69

Licencia sa udelila na zabudovanie tepelnoizolačného kontaktného systému - ETlcS do stavby, na

ktorom rnýrobca ET;6S preukázal vhodnosť na zamýšľané pouŽitie v stavbe a zhodu s uvedenými

technicĘými špeciÍikáciami podlä platných právnych a technichých predpisov-

Vydanĺń tejto licencie sa potvrdzuje, Žejej drŽiteľ má vytvorené technické, k'/alifikačné a organizaöné

pŕedpokladý na dodrŽanie predponaoan$ nĺality vykonávaných stavebných P1ác podľa S 1gg zákona

b. scjĺĺgzo 
-Zb. 

o územnoń pÉňovaní a siavebnom poriadku v znení záRonać.237l20o07'z-v znení

neskorších predpisov a technickej normy sTN 73 2901:2015 a sTN 73 2901:2015ĺU^1:2015'

Licencia sa udelila n"rákl"d" správy é' ueĺzzĺoo11/so/D zo dňa og.oz.zo2zvypracovanej TSÚS _

akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.
V priebehu-platnosti licänciele držitäľ povinný dodżiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou

súčasťou tejto licencie.

Druh a obchodný názov
pouŽitého tepelnoizolačného
kontaktného systému -
ETICS:

Čĺslo technickej špecifikácie
a adresa výrobcu:

Platnosť licencie je do:

Licencia na ETICS sa vYdala
prvýkrát:

Bratislava 11.02.2022

ľpcĺĺĺlcrcŕ ł sxÚŠosľÝ Úsrłv sTAvEBNÝ, n. o.

BulLD|NG ÍEsTlNG AND RESEARCH lNsT|TUTE' slovak Rgpubllc

studená 3, 821 04 Bratislava

11.02.2025
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Podmienky

Počas platnosti licencie je držiteľ povinný dodrŽiavať nasledovné podmienky:

1. Aplikovať kompletný systém - ETlcS iba z komponentov uvedených v technickej špecifikácii
tepelnoizolačného systému ETA - 08/0049, ETA _ 08/0050, ETA - 1210248 a ETA _ 1210249.
Zoznam komponentov sa uvádza v prílohe licencie.

2. Stavebné práce pri pouŽití tepelnoizolačného kontaktného systému, na ktoý sa táto licencia
vzťahuje, vykonávať iba odborne zaškolenými pracovníkmi.

3. Vykonávať stavebné práce pri zhotovovanĺ tepelnoizolačných kontaktných systémov len podl'a
realizačnej projektovej doku mentácie predloŽenej na stavebné kona n ie.

4. Dodržiavať technologický predpis výrobcu pre pouŽitý tepelnoĺzolačný kontaktný systém, na ktoý
sa táto licencia vzťahuje.

5. oznamovať TSÚS vykonávanie stavebných prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných
systémov na kaŽdej stavbe pred začatĺm týchto stavebných prác. V prípade, že držitel'licencie
nemá stavby, na ktoných by mal vykonať stavebné práce podl'a tejto licencie, je povinný túto
skutočnosť oznámiť písomne 2x ročne'

6' UmoŽniť povereným pracovníkom TSÚS vykonávať aj vopred neohlásené inšpekcie a pri týchto
inšpekciách spolupracovať.

7. oznámiť TsÚS všetky skutočnosti, ktonými sa menia podmienky , na základe ktoých sa licencia
vydala.

Poučenie

1. Platnosť licencie je tri roky. Udĺžanie platnosti licencie sa podmieňuje vykonaním kontrolných
inšpekcií na realizovaných stavbách v počte 2x ročne počas doby platnosti licencie.

2. Pri nedodźanĺ podmienok vydanej licencie sa táto licencia držiteľovi zruší a na túto skutočnosť
sa upozornia orgány štátnej správy a prĺslušní investori/stavebníci.


