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lnšpekčný orgán typu A

LICENCIA
na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolaěných kontaktných systémov

Číslo: 22to27lLlE

Táto l icencia potvrdzuje od bornú kval ifikáci u drŽitel'a :

BELSTAV SK, s. r. o., Kragujevská 398, oío 0ĺ Žitina

vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných
systémov v zmysle S 43g zákona č. 50/1976 zb' o územnom plánovanĺ a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znenĺ zákona ć,' 23712000 Z' z. a v znení neskorších predpisov a technickej
normy sTN 73 2901: 2015 a sTN 73 2901: 2015lo1: 2015. Neoddeliteľnou súěasťou tejto
licencie sú ą podmienky platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov
tepelnoizolačného systému v prílohe licencie.
Licencia sa udelila na práce s aplikáciou tepelnoizolačného kontaktného systému - ETICS:

Druh a obchodný názov Vonkajší tepelnoizolaěný kontaktný systém
použitého tepelnoizolačného StoTherm Glassic 5' StoTherm classic 5 MW / MW_L
kontaktného systému - stoTherm Vario í, StoTherm Vario 4
ETICS: StoTherm illineral í, StoTherm Minera!6

StoTherm Basic EPS' StoTherm Basic MW / ltíW-L
StoTherm Resol

ETA-09/0058' ETA-09/0288' ETA_05/0í30
ETA-06/0í07' ETA-09/023í' ETA-07/0023
ETA_'I710705' ETA_í710706' ETA-09/0267
Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstrasse í' D-79780 Stühlingen, Nemecko

Počet zaškolených
pracovníkov zhotoviteľa: vlastných: 'l2 zmluvne zabezpečených: 41

Licencia sa udelila na zabudovanie tepelnoizolačného kontaktného systému _ ETlcS do stavby, na
ktorom rnýrobca ETlcs preukázal vhodnosť na zamýšl'ané pouŽitie v stavbe a zhodu s uvedenými
techniclcými špecifikáciami podl'a platných právnych a techniclcých predpisov.
Vydaním tejto licencie sa potvrdzĄe, žejej dżiteľ má vytvorené technické, kvalĺfikačné a organizačné
predpoklady na dodżanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác podl'a S 43g zákona
č. 50/1976 Zb. o ljzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákonaö.237l20ooZ'z'v znenĺ
neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901:2015 a STN 73 2901:2015lo1:2015.
Licencia sa udeiila na základe správy ć,' Ll1tz2tooĺ2tsotD zo dňa o9'o2'2o22 vypracovanej TSÚS -
akreditovaným inšpekěným orgánom typu A.
V priebehu platnosti licencie je dźitel' povinný dodżiavať podmienky, ktoré sú neoddelitel'nou
súčasťou tejto licencie.

Číslo technickej špecifikácie
a adresa výrobcu:

Platnosť licencie je do:

Licencia na ETICS sa vydala
prvýkrát:
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Podmienky

Počas platnosti licencie je drŽitel'povinný dodrŽiavať nasledovné podmĺenky:

1. Aplikovať kompletný systém - ETlcs iba z komponentov uvedených v technickej špecifikácii
tepelnoizolačného systému ETA-09/0058, ETA-0910288, ETA-05/0130, ETA-ooioĺoz, EľR_
09/0231, ETA-07/0023, ETA-17 10205, ETA-1 T t0706 a ETA-09/0267.
Zoznam komponentov sa uvádza v prílohe licencĺe'

2. Stavebné práce pri pouŽitĺ tepelnoizolačného kontaktného systému, na ktoý sa táto licencia
vzťahuje, vykonávat' iba odborne zaškolenými pracovníkmi'

3. Vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných systémov len podl'a
realizačnej projektovej dokumentácie predloŽenej na stavebné konanie.

4. Đodržiavať technologický predpis výrobcu pre pouŽitý tepelnoizolačný kontaktný systém, na ktoý
sa táto licencia vzt'ahuje.

5. oznamovať TSÚS vykonávanie stavebných prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných
systémov na kaŽdej stavbe pred začatím týchto stavebných prác. V prípade, Že drŽitel' liceńcie
nemá stavby, na ktoých 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, ktoými sa menia podmienky, na základe ktoých sa licencia
vydala.

Poučenie

1. Platnosť licencie je jeden rok' UdrŽanie platnosti licencie sa podmieňuje vykonanĺm kontrotných
inšpekciĺ na realizovaných stavbách v počte 2x ročne počas doby ptatnostilicencie.

2. Pri nedodžaní podmienok vydanej licencie sa táto licencia držiteľovi zrušĺ a na t(lto skutočnosť
sa upozornia orgány štátnej správy a prĺslušnĺ investori/stavebníci.


