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ROZHODNUTIE 
č. UNMS/00697/2023-801 - 002930/2023 dňa 28.02.2023 

 
 
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  §  5  zákona  č.  71/1967  

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

o posudzovaní zhody dňa 25. 10. 2022, na základe preverenia splnenia požiadaviek 

ustanovených v § 12 zákona o posudzovaní zhody a podľa § 15 ods. 1 písm. e) a f) zákona  

o posudzovaní zhody 
 

autorizuje 

subjekt 

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

Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov, IČO: 36 670 901 

 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny orgán: 

1.  

2.  

3.  

 
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Písomnosti základajúce práva a povinnosti 

spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja 

svoj vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore. 

V mene autorizovanej osoby koná: 

1.  

2.  

 
Spôsob konania osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby: 

Spôsob konania je uvedený v príručke kvality PK/CV. 

 
Rozsah konania osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby: 

Podpisovanie výstupných dokumentov posudzovania zhody, vybavovanie korešpondencie. 
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Technické predpisy: 

 
1. Nariadenie vlády Slovenskej  republiky  č.  235/2015  Z.  z.  o  uvádzaní  výťahov  na  trh 

a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu v znení nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 22/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní 

bezpečnostných častí do výťahov na trhu (ďalej len „nariadenie vlády č. 235/2015 Z. z.“). 

 

Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2, ods. 3 nariadenia vlády č. 235/2015 Z. z. v rozsahu 

osvedčenia o akreditácii č. P-032 a I-030. 

 

Postupy posudzovania zhody podľa nariadenia vlády č. 235/2015 Z. z.: 

- EÚ skúška typu výťahu (modul B) podľa prílohy č. 4 časti B, 

- EÚ skúška typu bezpečnostnej časti do výťahu (modul B) podľa prílohy č. 4 časti A, 

- zhoda založená na overení jednotlivého výťahu uvedená v prílohe č. 8 (modul G) 

podľa prílohy č. 8, 

- zhoda s typom založená na náhodnej kontrole bezpečnostnej časti  do  výťahu  

(modul C2) podľa prílohy č. 9, 

- záverečná inšpekcia podľa prílohy č. 5. 

 
2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových  

zariadení na trhu (ďalej len „nariadenie vlády č. 1/2016 Z. z.“). 

 

Rozsah autorizácie podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády č. 1/2016 Z. z. v rozsahu 

osvedčenia o akreditácii č. P-032 a I-030. 

 

Postupy posudzovania zhody podľa nariadenia vlády č. 1/2016 Z. z.: 

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

- EÚ skúška typu posúdením návrhu typu (modul B) podľa prílohy č. 3, bod. 3.2., 

- zhoda s typom založená na overení tlakového zariadenia (modul F) podľa prílohy č. 3 

bod 9, 

- zhoda založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G) podľa prílohy 

č. 3 bod 10, 

- zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového 

zariadenia pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul  C2)  podľa prílohy  č.  3 

bod 4, 

- vnútorná kontrola výroby a skúšky tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných 

intervaloch (modul A2) podľa prílohy č. 3 bod 2. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti  tohto rozhodnutia  

a týmto  dňom  sa  ruší  rozhodnutie  č.   UNMS/01016/2019-801   009649/2019   zo   dňa 

13. 09. 2019. 

 

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. 
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Obdobie právoplatnosti pre ostatné časti tohto rozhodnutia je do 11. 09. 2024. 

 
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) 


