
  

 

 
ROZHODNUTIE 

č. 2018/900/013896/04179 zo dňa 03. 12. 2018 

 

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 predĺženie platnosti autorizácie doručenej 
úradu dňa 29. 10. 2018 a na základe preverenia dodržiavania autorizačných požiadaviek 
podľa § 33 ods. 1 a povinností autorizovanej osoby počas platnosti autorizácie podľa § 41 
zákona o metrológii a podľa § 37 ods. 1 zákona o metrológii 
 

predlžuje 

platnosť autorizácie udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. 2013/900/005225/02222 zo dňa 
02. 12. 2013 v znení Rozhodnutia č. 2015/900/003145/01105 zo dňa 25. 05. 2015 
autorizovanej osobe 
  

Plynárenská metrológia, s. r. o. 
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 47 463 007 

 (ďalej len „autorizovaná osoba“) 

 

na výkon overovania určených meradiel – plynomerov membránových, plynomerov 
rotačných a turbínových, prepočítavačov pretečeného množstva plynu do 03. 12. 2023. 
 
Odôvodnenie: 

Predĺženie platnosti rozhodnutia o autorizácii sa vykonáva na základe žiadosti 
autorizovanej osoby a jej posúdenia odborom metrológie úradu.  

Žiadosť o predĺženie platnosti autorizácie, ktorej platnosť je do 01. 01. 2019, bola  
od autorizovanej osoby doručená úradu dňa 29. 10. 2018 v zákonnej lehote – najskôr 120 
dní a najneskôr 60 dní pred skončením platnosti rozhodnutia o autorizácii. Úrad žiadosť 
zaevidoval pod evidenčným číslom 734/2018. 

Úrad v zmysle § 37 zákona o metrológii a podľa bodov 5.2.2 až 5.2.4 MP 12: 2018 
„Metodický postup o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného 
merania“ posúdil žiadosť o predĺženie platnosti autorizácie a preveril dodržiavanie povinností 
autorizovanej osoby počas platnosti autorizácie, ktorého súčasťou bola aj kontrola na mieste 
u autorizovanej osoby vykonaná dňa 14. 11. 2018 na pracovisku v Bratislave a v dňoch  
21. 11. 2018 – 22. 11. 2018 na pracovisku v Spišskej Belej zamestnancami úradu. Záznam 
o výsledku kontroly k žiadosti o predĺženie autorizácie je zaevidovaný na úrade  
pod evidenčným číslom 2018/900/013895/04179. 



  

 Podľa § 37 ods. 1 zákona o metrológii úrad môže na základe písomnej žiadosti 
autorizovanej osoby podanej najskôr 120 dní a najneskôr 60 dní pred skončením platnosti 
rozhodnutia o autorizácii rozhodnutím platnosť rozhodnutia o autorizácii predĺžiť,  
ak autorizovaná osoba si po celý čas platnosti rozhodnutia o autorizácii plnila povinnosti 
podľa § 41 zákona o metrológii a dodržiavala ustanovenia zákona o metrológii, najviac  
však o päť rokov. 

 Úrad sa podrobne zaoberal dokumentmi súvisiacimi so žiadosťou, preveril 
dodržiavanie povinností autorizovanej osoby počas platnosti autorizácie 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.  
 
 
 
 

 

           Ing. Pavol Pavlis 
   predseda úradu 

 


