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Vec 
Oprava zrejmej nesprávnosti v Rozhodnutí o autorizácii č. UNMS/00697/2023-801 – 
002930/2023 zo dňa 28. 02. 2023 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vydal  

dňa 28.02.2023 Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/00697/2023-801 – 002930/2023 pre subjekt 

E.I.C.Engineering inspection  company  s.r.o.,  SKTC-108,  NO  2005,  Volgogradská  8921/13, 

080 01 Prešov, IČO: 36 670 901. 

 

Úrad v zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších  predpisov  opravuje   zrejmú   nesprávnosť   v   písomnom   vyhotovení   Rozhodnutia 

o autorizácii č. UNMS/00697/2023-801 – 002930/2023 zo dňa 28.02.2023 nasledovne: slová 

„Obdobie právoplatnosti tohto rozhodnutia pre nariadenie vlády č. 1/2016 Z. z. pre EÚ skúšku typu 

posúdením vzorky typu (modul B) podľa prílohy č. 3 bod 3.1., EÚ skúšku typu posúdením vzorky 

typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bod. 3.2. a pre zhodu založenú na overení jednotlivého 

tlakového zariadenia (modul G) podľa prílohy č. 3 bod 10 je do 17. 04. 2023.“ sa nahrádzajú 

slovami: „Obdobie právoplatnosti tohto rozhodnutia pre nariadenie vlády č. 1/2016 Z. z. pre zhodu 

s typom založenú na overení tlakového zariadenia (modul F) podľa prílohy č. 3 bod 9 a pre zhodu 

založenú na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G) podľa prílohy č. 3 bod 10 je do 

17. 04. 2023.“. 

 

V  ostatných  bodoch  sa  predmetné  rozhodnutie  nemení.  Táto  oprava  zrejmej  nesprávnosti   

je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného rozhodnutia. 

 

S pozdravom 

 
 
 

Katarína Surmíková Tatranská, MBA 
predsedníčka úradu 

(tento dokument bol podpísaný elektronicky) 
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