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ROZHODNUTIE 
č. UNMS/03690/2022-801 - 020299/2022 zo dňa 22.12.2022 

 
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán 

štátnej správy pre oblasť  posudzovania  zhody  podľa  §  3  ods.  1  písm.  c)  a e)  zákona  

č.  56/2018 Z.  z.  o posudzovaní zhody  výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon     

o posudzovaní zhody“) a ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok), na základe žiadosti doručenej podľa § 11 zákona 

o posudzovaní zhody dňa 19. 07. 2022, podľa § 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 zákona 

o posudzovaní zhody 
 

autorizuje 

subjekt 

Vojenský technicky a skúšobný ústav Záhorie 
SKTC: 173, 

905 24 Senica , IČO: 00800902 
 

Právna forma: rozpočtová organizácia. 

Štatutárny orgán: 

1.  

 
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Štatutárny orgán koná na základe Zriaďovacej 

listiny č. SEFIM-60 2/2007 a jednotlivých dodatkov. 

 

V mene autorizovanej osoby koná: 
1.  

2.  

3.  

4.  

 
Spôsob konania osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby: 
1.  

2.  

3.  

4.  

 
Rozsah konania osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby: 

1. I
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2.  

3.  

4.  

 

Technický predpis: 
 

1. § 57 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 474/2021 Z. z. 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii 

na obranu štátu, základných požiadavkách na tieto určené výrobky, lehotách a postupoch 

posudzovania zhody, iných podrobnostiach o posudzovaní zhody a o náležitostiach 

výstupných dokumentov posudzovania zhody v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P – 

060 a S-145. 

 
 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia   

a týmto dňom sa ruší rozhodnutie č. 2012/800/001373/00646 zo dňa 12.04.2012. Obdobie 

právoplatnosti tohto rozhodnutia je do dňa 08.12.2027. 

 

Poučenie: 

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo 

dňa jeho oznámenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky, Štefanovičova 3, P.O. BOX 76, 810 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí 

právoplatnosti. 

 
 

Katarína, Surmíková Tatranská, MBA 
predsedníčka úradu 

(tento dokument bol podpísaný elektronicky) 


