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ROZHODNUTIE 

č. UNMS/04065/2021-900/012611/2021 zo dňa 25. 08. 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. 4 zákona 
o metrológii 
  

zrušuje pozastavenie  
 
autorizácie pozastavenej Rozhodnutím č. UNMS/02742/2021-900/006228/2021 zo dňa  
27. 04. 2021 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 zaťaženia náprav cestných vozidiel  
na pracovisku č. 5 SSÚD NDS Malacky, odpočívadlo Sekule smer Bratislava  
(ďalej len „pracovisko č. 5 Malacky“), nakoľko odpadol dôvod pozastavenia autorizácie 
podľa § 38 ods. 1 písm. b) a e) zákona o metrológii tým, že autorizovaná osoba výmenou 
vyhodnocovacieho programu váh s automatickou činnosťou na váženie cestných 
vozidiel za pohybu, typ VM-1.2 na pracovisku č. 5 Malacky preukázala splnenie 
podmienok na zrušenie pozastavenia autorizácie a  autorizovaná osoba požiadala 
o zrušenie pozastavenia autorizácie na základe schválenia zmeny autorizácie úradom 
podľa § 41 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii na pracovisku č. 5 Malacky. 
 
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 o pozastavenie autorizácie“) 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 
cestných vozidiel za pohybu typu VM-1.2. Žiadosť o pozastavenie autorizácie bola 
zaevidovaná pod evidenčným číslom 856/2021. Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou  
a na základe uvedených skutočností a listinných dôkazov úrad po skutkovom a právnom 
posúdení veci rozhodol o pozastavení autorizácie na dobu 120 dní odo dňa doručenia 
Rozhodnutia č. UNMS/02742/2021-900/006228/2021 zo dňa 27. 04. 2021. 
 
 Následne dňa 08. 06. 2021 bola na úrad od autorizovanej osoby doručená žiadosť  
o zmenu autorizácie na výkon úradného merania celkovej hmotnosti a zaťaženia náprav 
cestných vozidiel (ďalej len „žiadosť o zmenu autorizácie“) v zmysle § 35 ods. 5 zákona  
o metrológii, ktorú úrad vzhľadom na obsahovú stránku preklasifikoval na žiadosť o zmenu 
autorizácie podľa § 41 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii, pretože úrad ako príslušný správny 
orgán má podľa § 19 ods. 2 správneho poriadku posudzovať podanie
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 podľa jeho obsahu, a to aj keď je úkon nesprávne označený. Úrad žiadosť o zmenu 
autorizácie zaevidoval pod evidenčným číslom UNMS/03351/2021-900/008795/2021. 
Zároveň úrad v súlade s § 34 ods. 1 zákona o metrológii listom č. UNMS/03351/2021-
900/008983/2021 zo dňa 11. 06. 2021 poveril Slovenský metrologický ústav  
(ďalej len „SMÚ“) na vykonanie kontroly splnenia autorizačných požiadaviek v rozsahu 
podanej žiadosti o zmenu autorizácie. 

 
Dňa 29. 06. 2021 bola vykonaná kontrola splnenia autorizačných požiadaviek  

na mieste u autorizovanej osoby (ďalej len „kontrola“). Na záver kontroly bola vyhotovená 
Správa o výsledku kontroly (k žiadosti o zmenu autorizácie) č. 015/300/128/21/AT zo dňa  
29. 06. 2021 (ďalej len „správa“), ktorá bola prerokovaná so zástupcom autorizovanej osoby. 
V správe sa uvádza, že na základe kontroly autorizačných požiadaviek bude podľa § 34  
ods. 4 zákona o metrológii vyhotovený záznam o výsledku kontroly splnenia autorizačných 
požiadaviek, nakoľko pri kontrole neboli zistené nedostatky v plnení autorizačných 
požiadaviek podľa § 33 ods. 1 a 2 zákona o metrológii v rozsahu podanej žiadosti o zmenu 
autorizácie. Následne dňa 19. 07. 2021 bol na úrad od SMÚ doručený Záznam o výsledku 
kontroly (k žiadosti o zmenu autorizácie) č. 015/300/128/21/AT zo dňa 19. 07. 2021  
(ďalej len „záznam“). Zo záznamu vyplýva, že počas posudzovania neboli zistené nedostatky 
v plnení preverovaných autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 a 2 zákona o metrológii 
v rozsahu podanej žiadosti o zmenu autorizácie. Na základe uvedených skutočností úrad 
listom č. UNMS/03351/2021-900/011191/2021 zo dňa 26. 07. 2021 schválil zmeny v príručke 
kvality a v pracovnom postupe na úradné meranie celkovej hmotnosti a zaťaženia náprav 
cestných vozidiel autorizovanej osoby v súvislosti so zmenou vyhodnocovacieho programu 
váh s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu, typ VM-1.2  
na pracovisku č. 5 Malacky. 

 
Následne dňa 23. 08. 2021 bola na úrad od autorizovanej osoby doručená žiadosť 

o zrušenie pozastavenia autorizácie na základe schválenia zmeny autorizácie na pracovisku 
č. 5 Malacky. Žiadosť o zrušenie pozastavenia autorizácie bola zaevidovaná  
pod evidenčným číslom 878/2021. 
 

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 a písomnosťami v súvislosti  
so zákonom o metrológii a zhodnotil tieto dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti  
a zistil, že odpadol dôvod na vydanie rozhodnutia o pozastavení autorizácie 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 

  


