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ROZHODNUTIE 

č. UNMS/02742/2021-900/006228/2021 zo dňa 27. 04. 2021 
 

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 v znení 
zákona č. 198/2020 Z. z. (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. 1 písm. b) a e) 
zákona o metrológii 
  

pozastavuje  
 
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 v znení Rozhodnutia č. UNMS/00847/2020-
900/001462/2020 zo dňa 04. 02. 2020 v znení Rozhodnutia č. UNMS/00847/2020-
900/005833/2020 zo dňa 15. 05. 2020 v znení Rozhodnutia č. UNMS/02061/2020-
900/006830/2020 zo dňa 04. 06. 2020 v znení Rozhodnutia č. UNMS/02862/2020-
900/010699/2020 zo dňa 04. 09. 2020 v znení Rozhodnutia č. UNMS/04123/2020-
900/014464/2020 zo dňa 16. 11. 2020 v znení Rozhodnutia č. UNMS/01558/2021-
900/001382/2021 zo dňa 05. 02. 2021 v znení Rozhodnutia č. UNMS/01558/2021-
900/002906/2021 zo dňa 01. 03. 2021 na dobu 120 dní odo dňa doručenia  
tohto rozhodnutia 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 celkovej hmotnosti a nápravového zaťaženia cestných 
vozidiel na pracovisku č. 5 SSÚD NDS Malacky, odpočívadlo Sekule smer Bratislava 
(ďalej len „pracovisko č. 5 Malacky“), nakoľko autorizovaná osoba požiadala  
o pozastavenie autorizácie podľa § 38 ods. 1 písm. e) zákona o metrológii z dôvodu, že 
dočasne neplní autorizačnú požiadavku podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii 
na pracovisku č. 5 Malacky - výmena riadiaceho počítača na váhach s automatickou 
činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu typu VM-1.2. 
 
Odôvodnenie: 

Dňa 26. 04. 2021 bola na úrad od autorizovanej doručená žiadosť o pozastavenie 
autorizácie na výkon úradného merania celkovej hmotnosti a nápravového zaťaženia 
cestných vozidiel na pracovisku č. 5 Malacky podľa § 38 ods. 1 písm. e) zákona o metrológii 
(ďalej len „žiadosť“) z dôvodu, že autorizovaná osoba dočasne neplní autorizačnú 
požiadavku podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii na pracovisku č. 5  
Malacky - výmena riadiaceho počítača na váhach s automatickou činnosťou na váženie 
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cestných vozidiel za pohybu typu VM-1.2. Úrad žiadosť zaevidoval pod evidenčným číslom 
856/2021. 

 
 Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii autorizovaná osoba vlastní technické 
vybavenie na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie. 
 

Podľa § 38 ods. 1 písm. b) zákona o metrológii, ak autorizovaná osoba dočasne 
nemôže riadne vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie úrad rozhodne 
o pozastavení autorizácie bezodkladne, najneskôr do desiatich dní, odkedy sa dozvedel 
o tejto skutočnosti, a to najviac na 120 dní. 
 
 Podľa § 38 ods. 1 písm. e) zákona o metrológii úrad rozhodne o pozastavení 
autorizácie bezodkladne, najneskôr do desiatich dní, ak o to požiada autorizovaná osoba,  
a to najviac na 120 dní. 
 
 Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou 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. Podľa § 38 ods. 2 zákona o metrológii odvolanie proti rozhodnutiu  
o pozastavení autorizácie nemá odkladný účinok. 
  

 
 
 

Katarína Surmíková Tatranská, MBA  
              predsedníčka úradu  

 


