
 

 

ROZHODNUTIE O AUTORIZÁCII 

č. 2014/900/001797/00805 zo 16. júna 2014  

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej  „ÚNMS SR“) 

podľa § 24 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) autorizuje spoločnosť 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Mlynské Nivy 45 

 821 09 Bratislava 
IČO: 35 919 001 

na výkon úradného merania:  

 

„Meranie celkovej hmotnosti a nápravového zaťaženia cestných vozidiel“ 

 

1. Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby: 

 

 

 

2. Pracoviská úradného merania celkovej hmotnosti a nápravového zaťaženia cestných 

vozidiel: 

P.č. Pracovisko Názov meradla Typ meradla Výr. č. 

1 

SSÚD NDS Trenčín 

odpočívadlo Hrádok 

smer Bratislava 

Váhy a automatickou činnosťou na 

váženie cestných vozidiel za pohybu 

PHILIPS – CWL 

SUPAWEIGH 5332 

2 

SSÚD NDS Trenčín 

odpočívadlo Hrádok 

smer Trenčín  

Váhy a automatickou činnosťou na 

váženie cestných vozidiel za pohybu 

PHILIPS – CWL 

SUPAWEIGH 5509 

3 

SSÚD NDS Prešov 

odpočívadlo Petrovany 

smer Košice 

Váhy a automatickou činnosťou na 

váženie cestných vozidiel za pohybu 

PHILIPS – CWL 

SUPAWEIGH 5331 

4 

SSÚD NDS Prešov 

odpočívadlo Petrovany 

smer Prešov  

Váhy a automatickou činnosťou na 

váženie cestných vozidiel za pohybu 

PHILIPS – CWL 

SUPAWEIGH 5213 

5 

SSÚD NDS Malacky 

odpočívadlo Sekule 

 smer Bratislava 

Váhy a automatickou činnosťou na 

váženie cestných vozidiel za pohybu 

TENZOVÁHY  

VM-1.2 14/12 

6 

SSÚD NDS Bratislava 

odpočívadlo Jarovce 

 smer Bratislava 

Váhy a automatickou činnosťou na 

váženie cestných vozidiel za pohybu 

TENZOVÁHY  

VM-1.2 14/13 
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3. Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie: 
P

o
lo

žk
a
 

Druh úradného merania Merací rozsah 

Rozšírená 

neistota U 

(pre k=2) 

Zavedené metódy 

Druh Dokumentácia 

1 

Meranie celkovej hmotnosti a 

nápravového zaťaženia cestných 

vozidiel  

váhy PHILIPS SUPAWEIGH 

1500 kg – 20000 kg 

na nápravu 
0,2% 

priame 

meranie 

Príručka kvality, 

Metodické usmernenie 

pre meranie 

nápravových zaťažení 

a celkovej hmotnosti 

cestných vozidiel 
2 

Meranie celkovej hmotnosti a 

nápravového zaťaženia cestných 

vozidiel  

váhy TENZOVÁHY VM-1.2 

400 kg – 20000 kg 

na nápravu 
0,3% 

4. Príručka kvality pre úradné meranie hmotnosti a nápravových zaťažení cestných vozidiel 

v spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45,  821 09 Bratislava, 

dátum  vydania: 19.5.2014, číslo vydania: 04/2014,  je záväznou riadiacou normou pre prácu 

autorizovanej osoby. 

5. V mene autorizovanej osoby konajú: 

 

 

 

 

6. Všeobecne záväzné predpisy, na základe ktorých sa úradné meranie vykonáva: 

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

Zákon č 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia je autorizovaná osoba povinná 

dodržiavať podmienky autorizácie, riadiť sa povinnosťami a oprávneniami 

autorizovanej osoby uvedenými v § 25 zákona a ďalšími podmienkami činnosti 

uvedenými v prílohe tohto rozhodnutia. 

Príloha k Rozhodnutiu o autorizácii č. 2014/900/001797/00805 zo 16. júna 2014 na výkon 

úradného merania (2 strany) je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie má platnosť od 12. júla 2014 do 12. júla 2019. 

 

Poučenie: 

Podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia rozklad 

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.    

 

 

 

 

 

              prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 

                                                                                               predseda úradu 
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Príloha k Rozhodnutiu o autorizácii č. 2014/900/001797/00805 zo 16. júna 2014 na výkon 

úradného merania celkovej hmotnosti a nápravového zaťaženia cestných vozidiel 

 

Ďalšie podmienky činnosti: 

1. Za odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie zodpovedá 

zodpovedný zástupca autorizovanej osoby podľa § 23 ods. 2 písm. c) zákona. 

2. Zodpovedný zástupca sleduje vykonávanie všetkých technických a evidenčných prác 

súvisiacich s činnosťou, ktorá je predmetom autorizácie. Zodpovedá za to, že sa 

nevydá doklad o úradnom meraní, ktorý nezodpovedá objektívne nameraným 

výsledkom. 

3. Zhotovenie pečiatky si autorizovaná osoba (ďalej len „AO“) zabezpečí na svoje 

náklady sama a vzor odtlačku pečiatky predloží bezodkladne na odbor metrológie 

ÚNMS SR. Požiadavky na tvar a obsah pečiatky sú uvedené v bode 8.3 metodického 

pokynu metrologického MPM 05-12 (ďalej „MPM“). 

4. Úradné meranie v rozsahu udelenej autorizácie môžu vykonávať len zamestnanci AO, 

ktorí vlastnia príslušný doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný podľa § 29 

zákona Slovenským metrologickým ústavom (ďalej len „oprávnení zamestnanci“) a sú 

uvedení v príručke kvality. 

5. AO je bezodkladne povinná nahlásiť odboru metrológie ÚNMS SR prípadné zmeny 

týkajúce sa oprávnených zamestnancov. 

6. V prípade zamýšľaných čiastočných zmien v podmienkach autorizácie podľa bodu 

6.1.2 a 6.2.1 MPM je povinnosťou AO tieto zmeny nahlásiť odboru metrológie ÚNMS 

SR. Zmeny v podmienkach autorizácie sa môžu realizovať až po ich odsúhlasení 

odborom metrológie ÚNMS SR. 

7. V prípade zmeny meracích metód alebo zmeny používaných meradiel AO je povinná 

tieto zmeny vopred oznámiť ÚNMS SR za účelom ich posúdenia a realizovať ich až 

po odsúhlasení odborom metrológie ÚNMS SR. 

8. Oprávnení zamestnanci sú priamo zodpovední za správne vykonávanie úradných 

meraní. Sú povinní riadiť sa príručkou kvality. 

9. Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej „SMI“) môže v súlade s § 33 zákona v 

rámci vykonávaného metrologického dozoru u AO zisťovať dodržiavanie podmienok 

a rozsahu úradného merania, sledovať dodržiavanie meracích metód a postupov, 

technický stav používaných meradiel a etalónov, úroveň znalostí oprávnených 

zamestnancov. Ďalej môže kontrolovať vedenie evidencie dokladov o úradnom 

meraní, úplnosť dokladov o úradnom meraní, spôsob používania pečiatky AO a 

ostatné náležitosti vzťahujúce sa na úradné meranie. 

10. Inšpektori SMI sú v súlade s § 35 zákona oprávnení vstupovať do výrobných, 

obchodných a skladovacích priestorov a ďalších objektov kontrolovaných osôb, 

požadovať príslušné informácie, doklady a údaje, požadovať vytvorenie primeraných 

podmienok na výkon metrologického dozoru, odobrať určené meradlo, overovať 

totožnosť kontrolovaných osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú. 

11. Pri zistení nedbalého alebo nesprávneho postupu pri úradnom meraní, pri neplnení 

povinností AO uvedených v § 25 zákona je ÚNMS SR oprávnený podľa § 24 zákona 

autorizáciu pozastaviť alebo zrušiť. 
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12. ÚNMS SR môže platnosť rozhodnutia o autorizácii pozastaviť alebo zrušiť aj pri 

pozastavení alebo zrušení platnosti osvedčenia o akreditácii. AO je povinná oznámiť 

ÚNMS SR zrušenie alebo pozastavenie platnosti osvedčenia o akreditácii. 

13. AO je povinná zasielať ÚNMS SR správu o činnosti v termíne a podľa osnovy 

určenými odborom metrológie ÚNMS SR. 

14. AO je povinná informovať odbor metrológie ÚNMS SR o kontrolách vykonaných 

SMI a o dohľadoch SNAS bez vyzvania vždy do 15 pracovných dní od vykonanej 

kontroly, resp. dohľadu. Informácia musí obsahovať minimálne tieto údaje: dátum 

kontroly/dohľadu, vykonávateľ kontroly/dohľadu, predmet kontroly/dohľadu, 

výsledok kontroly/dohľadu. 

15. AO je povinná informovať odbor metrológie ÚNMS SR o účasti na porovnávacích 

meraniach bez vyzvania vždy do 15 pracovných dní od vyhodnotenia porovnávacieho 

merania. Informácia musí obsahovať minimálne tieto údaje: dátum porovnávacieho 

merania, organizátor porovnávacieho merania, predmet porovnávacieho merania, 

výsledok porovnávacieho merania. 

 


