ROZHODNUTIE
UNMS/01621/2019-801 011508/2019 z 09.10.2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán
štátnej správy pre oblasť posudzovania zhody podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2018
Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní zhody“) a príslušný podľa
§ 10 a § 16 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 27.05.2019 podľa § 11
zákona o posudzovaní zhody a na základe preverenia splnenia požiadaviek ustanovených
v § 12 zákona o posudzovaní zhody

predlžuje autorizáciu
subjektu

Liptovská skúšobňa s.r.o.
SKTC – 178
Podtatranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 406 147
na obdobie od právoplatnosti tohto rozhodnutia do dňa 28.02.2022
na zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie
na trhu a vyhlášku č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných
požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane
a streliva na civilné použitie.
Rozsah autorizácie je uvedený v prílohe k rozhodnutiu č. UNMS/01621/2019-801
011508/2019, 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. 2015/801/006672/02237 zo 07. 09. 2015.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno 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.

v. z. Ing. František Daniš
generálny tajomník služobného úradu
poverený zastupovaním predsedu úradu

Príloha
k rozhodnutiu č. UNMS/01621/2019-801 011508/2019 z 08.10.2019
Identifikačný kód: 178
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:
1.
2.
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia,
každý samostatne.
V mene autorizovanej osoby koná:
1.
2.
3.
4.
Spôsob konania všetkých osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby:
- samostatne.
Rozsah konania všetkých osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby:
- podpisovanie protokolov.
Technické predpisy:
Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie
na trhu (ďalej len „zákon č. 64/2019 Z. z.) a vyhláška č. 72/2019 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody
a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie (ďalej len „vyhláška
č. 72/2019 Z. z.).
Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 4 ods. 1 písm. a) bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 a 15 zákona č. 64/2019 Z. z. v rozsahu osvedčenia o akreditácii
č. S-121.
Postupy posudzovania zhody:
- kusové overenie podľa:
- § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 64/2019 Z. z. - príloha č. 5,
- § 3 ods. 3 vyhlášky č. 72/2019 Z. z. - príloha č. 3,
- nové kusové overenie podľa:
- § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 64/2019 Z. z. - príloha č. 6.
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