
 

 

 
 

ROZHODNUTIE 
 

č. 2017/900/006748/01986 zo dňa 19. 04. 2017  
 
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej          
len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 31 ods. 1 zákona 
č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 31 ods. 2 písm. e) zákona 
o metrológii, § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 24 ods. 5 písm. e) zákona 
o metrológii  

 

mení 
 

Rozhodnutie č. 2015/900/000886/00315 zo dňa 24. 03. 2015 v znení Rozhodnutia               
č. 2016/900/008035/02770 zo dňa 19. 09. 2016 vydané pre  

 

HYMES MK, s. r. o. 
 

K Železnej studienke 7599/28, 811 04 Bratislava 
IČO: 35 831 740 

Metrologické pracovisko: Pod hrádzou 721, 925 51 Šaľa 
 

na výkon overovania určených meradiel - merače pretečeného množstva vody s voľnou 
hladinou takto: 
 
Bod 3. Rozhodnutia o autorizácii znie: 

3.  Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby: 

 
 

 
Odôvodnenie:  

Zmena sa vykonáva na základe žiadosti spoločnosti HYMES MK, s. r. o. Bratislava, 
ktorá bola úradu doručená dňa 04. 04. 2017. Žiadosť sa týka zmeny zodpovedného zástupcu 
autorizovanej osoby. 

Podľa § 24 ods. 5 písm. e) zákona o metrológii úrad môže autorizáciu zmeniť      
alebo autorizáciu pozastaviť, ak o to požiada autorizovaná osoba. 

Úrad žiadosť žiadateľa o zmenu autorizácie posúdil v zmysle zákona o metrológii 
a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Rozhodnutie je platné do 01. 04. 2020. 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Pavol Pavlis 
    predseda úradu  

 


