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ROZHODNUTIE 

č. UNMS/02548/2020-900/008435/2020 zo dňa 09. 07. 2020 
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej  
len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) 
zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej  
len „zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a 46 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „správny poriadok“), na základe žiadosti o zmenu autorizácie doručenej úradu dňa  
24. 06. 2020 a na základe posúdenia plnenia autorizačných požiadaviek podľa § 36 ods. 2 
zákona o metrológii, podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii 
 

mení 
 

autorizáciu udelenú Rozhodnutím o autorizácii č. 2015/900/008750/02829 zo dňa  
17. 12. 2015 autorizovanej osobe 
 

 Tibor Holčík AUTOKLINIKA 
Záriečie 117, 020 52 Záriečie, IČO: 36 892 408  

 (ďalej len „autorizovaná osoba“) 
 

na výkon overovania určených meradiel – záznamových zariadení v cestnej doprave 
od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia tak, že bod 2 výroku Rozhodnutia  
o autorizácii č. 2015/900/008750/02829 zo dňa 17. 12. 2015 znie: 
 
„2. Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby 

 
                                                 “. 
 
Ostatné časti výroku Rozhodnutia o autorizácii č. 2015/900/008750/02829 zo dňa  
17. 12. 2015 zostávajú nezmenené. 
 
Odôvodnenie: 

Dňa 24. 06. 2020 bola na úrad od autorizovanej osoby doručená žiadosť  
o zmenu autorizácie na výkon overovania určených meradiel – záznamových zariadení 
v cestnej doprave (ďalej len „žiadosť“), ktorá bola zaevidovaná pod evidenčným číslom 
806/2020. Predmetom žiadosti je zmena zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby  
z „                   “ na „                   “. 

 
Dňa 02. 07. 2020 bolo na úrad od autorizovanej osoby doručené doplnenie žiadosti. 

Autorizovaná osoba doplnila žiadosť o chýbajúce dokumenty potrebné k zmene 
zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby (pracovná zmluva uzatvorená medzi 
autorizovanou osobou a pánom Martinom Chudadom a potvrdenie o zaplatení správneho 
poplatku). 

  
Úrad v zmysle bodu 7.1.3 MP 52:2019 – Metodický postup o autorizácii na výkon 

overovania určených meradiel a výkon úradného merania posúdil úplnosť údajov v žiadosti 
o zmenu autorizácie a úplnosť sprievodných dokladov. 
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Podľa § 33 ods. 1 písm. e) zákona o metrológii autorizovaná osoba zamestnáva 
zodpovedného zástupcu alebo je sama zodpovedným zástupcom, ktorý má spôsobilosť 
v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii; táto osoba môže byť zodpovedným 
zástupcom najviac pre jednu autorizovanú osobu.  

Podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii úrad rozhodne o zmene autorizácie, 
ak autorizovaná osoba požiada úrad o zmenu údajov podľa § 32 ods. 2 písm. a), c) až e) 
zákona o metrológii. 

 
Podľa § 36 ods. 2 zákona o metrológii úrad rozhodne o zmene autorizácie  

tak, že posúdi plnenie autorizačných požiadaviek len v rozsahu podanej žiadosti o zmenu 
autorizácie a zmení platné rozhodnutie o autorizácii, pričom nepredlžuje platnosť rozhodnutia 
o autorizácii. 

 
Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou a dokumentmi súvisiacimi so žiadosťou  

a na základe uvedených skutočností a listinných dôkazov úrad po skutkovom a právnom 
posúdení veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 
Poučenie:  

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad  
do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí 
právoplatnosti.  
 
 

 

 
      Katarína Surmíková Tatranská, MBA  
              predsedníčka úradu  


