
VYHLÁSENIE O ZHODE 
 
 

Podľa §13 odst. 1 zákona č. 264/99 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a § 3 
nariadenia vlády č. 400, ktorým sa stanovujú technické požiadavky na ostatné určené výrobky. 
 
 Vyhlásenie o zhode vydáva 
 
Obchodné meno:  KLIMASTAV SK, s.r.o. 
Sídlo:    V. P. Tótha 17, 960 01 Zvolen 
IČO:   36043699 
 
ako dovozca výrobkov, týchto potvrdzuje, že na určené výrobky 
 
Názov: Klimatizačné jednotky FUJITSU GENERAL – špecifikácia podľa prílohy 
 
Krajina pôvodu: Fujitsu General Limited, 1116 SUENAGA TAKATSU-KU, Kawasaki 213-8502 

Japonsko 
 
Popis a funkcia výrobkov: 
Zariadenia sú určené na klimatizáciu. 
Detailný popis výrobkov je uvedený v technickej dokumentácii.  
 
bolo vykonané posúdenie zhody jeho vlastností so zákonom a požiadavkami technických predpisov. 
Pre posúdenie zhody bol použitý postup podľa § 12 odst. 4 zákona č. 264/99 Z. z. a § 3 odst. 1 
nariadenia vlády č. 400/1999 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 13/2001 Z. z. t.j. preskúšanie typu 
autorizovanou osobou (§ 12 odst. 4 písm. b), c) zákona č. 264/99 Z. z. a prílohy k nariadeniu vlády č. 
400/1999 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 13/2001 Z. z. 
 
Posúdenie zhody vyššie uvedeným postupom vykonala autorizovaná osoba: 
 
Obchodné meno: TSÚ Piešťany, š.p., SKTC-104   
Sídlo:                   Krajinská cesta 2929/9    
IČO:     057380 
 
ktorá o tom dňa: 25.10.2001 vydala certifikáty č.: 02988/104/1/2001 

 
Dovozca vyhlasuje, že 

 
A. Uvedené výrobky sú pri určenom použití bezpečné a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda 

všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami 
nariadení vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B. 

B. Vlastnosti týchto výrobkov spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tieto výrobky vzťahujú a ktoré sú 
uvedené v príslušnom nariadení vlády, príp. iných technických predpisoch. 

C. Posúdenie zhody bolo vykonané podľa: 
§ 3 odst. 1 nariadenia vlády č. 400 o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky. 

D. Pri posudzovaní zhody boli použité: 
- harmonizované slovenské technické normy 
  STN EN 60 335-2-40; STN EN 292-2 v spojení s STN EN 292-1; STN EN 294; STN EN 378-1; STN 

EN 55 014 
- technické predpisy  
  EN 60335-1; zákon č. 408/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1998 Z. z.  

 
 

  
01.01.2006                                                                                                         Ing. Jaroslav Hubáček 






