ROZHODNUTIE
č. 2018/801/008418/01147 zo dňa 10. 08. 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán
štátnej správy pre oblasť posudzovania zhody podľa § 31 ods. 1 zákona č. 56/2018
Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní zhody“) účinného v čase
začatia konania o autorizácii a príslušný podľa § 11 ods. 1 a 4 a § 34 zákona o posudzovaní
zhody, ako správny orgán príslušný podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),
na základe žiadosti doručenej dňa 01. 03. 2018 podľa § 11 ods. 9 zákona o posudzovaní
zhody a na základe preverenia splnenia podmienok ustanovených v § 11 ods. 4 zákona
o posudzovaní zhody

autorizuje
Prvá zváračská, a. s.
SKTC – 176, NO 2408
Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35 805 609
na obdobie od právoplatnosti tohto rozhodnutia do dňa 21. 08. 2023
1. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní
jednoduchých tlakových nádob na trhu,
2. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových
zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie je uvedený v prílohe k rozhodnutiu č. 2018/801/008418/01147, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a je súčasťou výroku.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
a týmto dňom sa ruší rozhodnutie č. 2017/801/016991/03567 zo dňa 12. 01. 2018 v znení
rozhodnutia č. 2018/801/005954/03567 zo dňa 07. 06. 2018.
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. Toto rozhodnutie
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.

Ing. Pavol Pavlis
predseda úradu

Príloha
k rozhodnutiu č. 2018/801/008418/01147 zo dňa 10. 08. 2018

Identifikačný kód: 176
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:

Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti sú oprávnení konať
vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, každý samostatne, pričom spoločnosť
zaväzujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
V mene autorizovanej osoby koná:

Technické predpisy:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých
tlakových nádob na trhu.
Rozsah autorizácie je podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády v rozsahu osvedčenia
o akreditácii č. P-041 a S-308.

Postupy posudzovania zhody:
-

EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 2 bodu 1,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) podľa prílohy č. 2
bodu 4,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúšky nádoby
pod dohľadom (modul C1) podľa prílohy č. 2 bodu 2,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby
pod dohľadom vykonávaných v náhodných intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 2
bodu 3.

2. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových
zariadení na trhu.
Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 a § 4 v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-041,
S-308 a O-006.
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Postupy posudzovania zhody:
-

-

schvaľovanie pracovných postupov a osôb podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2.
a schvaľovanie osôb podľa prílohy č. 1 bod 3.1.3,
vnútorná kontrola výroby a skúšky tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných
intervaloch (modul A2) podľa prílohy č. 3 bodu 2.,
EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) podľa prílohy č. 3 bodu 3.1.,
EÚ skúška typu posúdením návrhu typu (modul B) podľa prílohy č. 3 bodu 3.2.,
zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového
zariadenia pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 3
bodu 4.,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa
prílohy č. 3 bodu 5.,
zabezpečenie kvality výrobného procesu (modul D1) podľa prílohy č.3 bodu 6.,
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality tlakového zariadenia (modul E)
podľa prílohy č. 3 bodu 7.,
zabezpečenie kvality záverečnej kontroly a skúšania tlakového zariadenia (modul
E1) podľa prílohy č. 3 bodu 8.,
zhoda s typom založená na overení tlakového zariadenia (modul F) podľa prílohy č.
3 bodu 9.,
zhoda s typom založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G)
podľa prílohy č. 3 bodu 10.,
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 3 bodu
11.,
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H1)
podľa prílohy č. 3 bodu 12.
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