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ROZHODNUTIE 

č. UNMS/00847/2020-900/005833/2020 zo dňa 15. 05. 2020 

 
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“), podľa § 38 ods. 4 zákona o metrológii 
  

zrušuje pozastavenie  
 
autorizácie pozastavenej Rozhodnutím č. UNMS/00847/2020-900/001462/2020 zo dňa     
04. 02. 2020 autorizovanej osobe 
 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.   

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001 

(ďalej len „autorizovaná osoba“) 
 
na výkon úradného merania – „Meranie celkovej hmotnosti a nápravového zaťaženia 
cestných vozidiel“ na pracovisku č. 3 SSÚD NDS Prešov odpočívadlo Petrovany smer 
Košice používané meradlo: Váhy a automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel  
za pohybu PHILIPS – CWL SUPAWEIGH v. č. 5331 (ďalej len „pracovisko Petrovany“), 
nakoľko odpadol dôvod pozastavenia autorizácie podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona  
o metrológii. 
 
Odôvodnenie: 

Autorizovaná osoba sa od septembra roku 2019 zúčastnila medzilaboratórneho 
porovnávacieho merania (ďalej len „MLPM“) organizovaného na základe požiadavky úradu 
Slovenskou legálnou metrológiou n. o. Banská Bystrica (ďalej len  „SLM“).  

Dňa 22. 01. 2020 SLM listom doručila na úrad „Správu z medzilaboratórneho 
porovnávacieho merania UNMS 03/18 Meranie hmotnosti pripadajúcej na nápravu a celkovej 
hmotnosti cestných vozidiel za pohybu“, ktorej opravenú verziu doručila na úrad listom dňa 
03. 02. 2020  (ďalej len „správa z MLPM 03/18“). Zo správy z MLPM 03/18 vyplýva,  
že výsledky autorizovanej osoby v MLPM na pracovisku č. 3 SSÚD NDS Prešov odpočívadlo 
Petrovany smer Košice nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania. 

Následne na základe správy z MLPM 03/18 úrad Rozhodnutím č. UNMS/00847/2020-
900/001462/2020 zo dňa 04. 02. 2020 pozastavil autorizáciu udelenú Rozhodnutím  
o autorizácii č. 2014/900/001797/00805 zo dňa 16. 06. 2014 v znení Rozhodnutia  
č. 2016/900/004045/01360 zo dňa 02. 05. 2016 v znení Rozhodnutia  
č. 2016/900/006212/02154 zo dňa 14. 07. 2016 v znení Rozhodnutia  
č. 2016/900/010142/02870 zo dňa 09. 11. 2016 v znení Rozhodnutia  
č. 2016/900/010683/03613 zo dňa 28. 11. 2016 v znení Rozhodnutia č. UNMS/01645/2019-
900/005817/2019 zo dňa 28. 05. 2019 na dobu 120 dní autorizovanej osobe z dôvodu, 



 

 
P30_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

že výsledky autorizovanej osoby v MLPM UNMS 03/19 „Meranie hmotnosti pripadajúcej  
na nápravu a celkovej hmotnosti cestných vozidiel za pohybu“ nevyhoveli požiadavkám  
na určenú kvalitu výsledkov tohto merania na pracovisku Petrovany.  

Autorizovaná osoba sa v mesiaci apríl 2020 opakovane zúčastnila MLPM 
organizovaného na základe jej požiadavky Slovenskou legálnou metrológiou n. o. Banská 
Bystrica. Dňa 11. 05. 2020 autorizovaná osoba listom č. 5890/35048/40100/2020 doručila  
na úrad „Správu z medzilaboratórneho porovnávacieho merania MLPM Z 04/20 Meranie 
hmotnosti pripadajúcej na nápravu a celkovej hmotnosti cestných vozidiel za pohybu“ (ďalej 
len „správa z MLPM 04/20“). Zo správy z MLPM 04/20 vyplýva, že výsledky autorizovanej 
osoby v opakovanom medzilaboratórnom porovnávacom meraní na pracovisku Petrovany 
vyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania. Kritériom vyhodnotenia 
výsledkov v medzilaboratórnom porovnávacom meraní bola normalizovaná odchýlka En, 

pričom v súlade s ustanovenými podmienkami medzilaboratórneho porovnávacieho merania 
a správou z MLPM sa výsledok merania považuje za  uspokojivý (vyhovujúci) ak platí  
| En | < 1 a neuspokojivý (nevyhovujúci) ak platí | En | ≥ 1. Dosiahnuté výsledky 
autorizovanej osoby na pracovisku Petrovany vyhoveli ustanoveným kritériám v meraní 
hmotnosti pripadajúcej na nápravu i v meraní celkovej hmotnosti vozidla pričom v oboch 
prípadoch bola dosiahnutá úspešnosť 100 %. 

Podľa § 38 ods. 4 zákona o metrológii úrad zruší rozhodnutie o pozastavení 
autorizácie  bezodkladne po tom, ako odpadol dôvod na vydanie rozhodnutia o pozastavení 
autorizácie. 

Úrad sa podrobne zaoberal uvedenými skutočnosťami v súvislosti so správou  
z MLPM 04/20 a zákonom  o metrológii a zhodnotil tieto dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej 
súvislosti a zistil, že odpadol dôvod na vydanie rozhodnutia o pozastavení autorizácie 
nakoľko výsledky autorizovanej osoby v opakovanom medzilaboratórnom porovnávacom 
meraní vyhoveli požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania a 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. 
 

 
 
 
 

            Katarína Surmíková Tatranská, MBA 
predsedníčka úradu 

  

 


