ROZHODNUTIE
č. 2019/900/000733/00336 zo dňa 17.01.2019
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 (ďalej len
„zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 4 písm. e) zákona o metrológii, § 5 a 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) na základe žiadosti o zmenu registrácie doručenej úradu dňa
05.12.2018 a na základe preverenia splnenia registračných požiadaviek ustanovených
v § 44 ods. 1 zákona o metrológii a podľa § 47 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii

mení
registráciu udelenú Rozhodnutím č. R/I – 164/2017 zo dňa 20.09.2017 registrovanej osobe

JMKTN s.r.o.
Na Hôrke 479/33, 010 03 Žilina, IČO: 50 877 887
(ďalej len „registrovaná osoba“)
od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na činnosť, ktorou je montáž
určených meradiel v nasledujúcom rozsahu:

Položka

2. Predmet a rozsah činnosti, ktorá je predmetom registrácie, technické špecifikácie:
2.1. Montáž určených meradiel:

1.

2.

3.

Druh určených meradiel
(podľa prílohy č. 1 k vyhláške úradu
č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej
kontrole v znení neskorších predpisov)

Merače pretečeného množstva vody –
na studenú vodu
(pol.: 1.3.15 a))
Merače pretečeného množstva vody –
na teplú vodu
(pol.: 1.3.15 a))
Plynomery
membránové
vrátane
plynomerov s teplotnou korekciou:
a) s membránami z prírodného materiálu
do veľkosti G6 vrátane, pri priemernej
ročnej spotrebe do 500 m3 a so
syntetickými membránami do veľkosti
G6 vrátane
b) ostatné membránové plynomery
(pol.: 1.3.17)

Merací rozsah

DN 15 – DN 250

DN 15 – DN 250

a) G1,6 až G6
b) G10 až G650

Triedy
presnosti
A, B, C
2%
A, B, C, D
3%

±3%
±2%

4.

Plynomery rotačné a turbínové
(pol.: 1.3.17)

Qmin ≤ Q ≤ 2Qmin

±3%

2Qmin ≤ Q ≤ Qmax

±2%

Odôvodnenie:
Dňa 05.12.2018 bola úradu doručená prihláška na registráciu (ďalej len „prihláška“)
podľa § 42 ods. 1 zákona o metrológii, ako správnemu orgánu príslušnému podľa § 1 ods. 2
a § 5 správneho poriadku, ktorú úrad zaevidoval pod ev. č. 2018/900/014629/04693. Úrad
vzhľadom na obsahovú stránku preklasifikoval prihlášku na žiadosť o zmenu registrácie
(ďalej len „žiadosť“) udelenú Rozhodnutím č. R/I – 164/2017 zo dňa 20. 09. 2017 na výkon
montáže určených meradiel, pretože úrad ako príslušný správny orgán má podľa § 19 ods. 2
správneho poriadku posudzovať podanie podľa jeho obsahu, a to aj keď je úkon nesprávne
označený.
K prihláške na registráciu bolo pripojené potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
33,- EUR podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).
V zmysle zákona o správnych poplatkoch uvedené potvrdenie o zaplatení správneho
poplatku nebolo potrebné k spracovaniu zmeny registrácie pre rozšírenie predmetu činnosti
registrácie, preto bolo potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vrátené registrovanej
osobe listom evidovaným pod ev. č. 2018/900/0149992/04693 zo dňa 12.12.2018.
Dňa 11.12.2018 bolo podanie doplnené o žiadosť o zmenu registrácie, predmetom
ktorej bola zmena zástupcu registrovanej osoby a zmena štatutárneho orgánu - konateľa.
Sprievodnými dokladmi k žiadosti o zmenu registračných požiadaviek bola kópia dokladu
spôsobilosti zástupcu registrovanej osoby v oblasti metrológie a kópia pracovnej zmluvy
zástupcu registrovanej osoby. Úrad žiadosť zaevidoval pod ev. č. 2018/900/014631/04694.
Následne v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku úrad listom
číslo 2018/900/014986/04693 zo dňa 12.12.2018 upovedomil registrovanú osobu o začatí
správneho konania vo veci registrácie a zároveň oznámil registrovanej osobe skutočnosť,
že v zmysle § 45 ods. 1 a 3 zákona o metrológii poveril Slovenskú legálnu metrológiu, n. o.
(ďalej len „SLM“) vykonaním kontroly splnenia registračných požiadaviek u registrovanej
osoby za úhradu na náklady registrovanej osoby.
SLM v zmysle § 45 zákona o metrológii vykonala kontrolu splnenia registračných
požiadaviek u registrovanej osoby dňa 09.01.2019. Z vykonanej kontroly SLM vyhotovila
Záznam o výsledku kontroly splnenia registračných požiadaviek číslo 2018/R0064 zo dňa
10.01.2019 (ďalej len „záznam“), ktorý bol na úrad doručený dňa 10.01.2019 a zaevidovaný
pod ev. č. 2019/900/000357/00190.
Zo záznamu od SLM má úrad jednoznačné preukázanú skutočnosť, že registrovaná
osoba v čase výkonu kontroly splnila registračné požiadavky podľa § 44 zákona o metrológii.
Úrad žiadosť posúdil podľa § 47 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii a rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa § 47 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii úrad rozhodne o zmene registrácie,
ak registrovaná osoby požiada úrad o zmenu údajov podľa § 43 ods. 2 písm. e).
Podľa § 47 ods. 2 zákona o metrológii úrad rozhodne podľa odseku 1 tak, že posúdi
plnenie registračných požiadaviek len v rozsahu podanej žiadosti o zmenu registrácie
a zmení platné rozhodnutie o registrácii.
Podľa § 47 ods. 3 zákona o metrológii úrad pri rozhodovaní o zmene registrácie môže
vykonať kontrolu u registrovanej osoby, ktorú na základe poverenia úradu vykoná ústav
alebo určená organizácia na náklady registrovanej osoby.
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Podľa § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi
a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať
zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.
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.

v. z. Ing. Tomáš Miřetinský
poverený zastupovaním
riaditeľa odboru metrológie
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