ROZHODNUTIE
č. UNMS/03446/2021-801-017352/2021 zo dňa 01.12.2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)
ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť posudzovania zhody podľa § 31a ods. 1 zákona
č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z. a 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 (ďalej len „zákon o posudzovaní
zhody“) a ako vecne príslušný správny orgán § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe
žiadosti doručenej dňa 16.06.2021 podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o posudzovaní zhody
dňa, na základe § 15 ods. 2 zákona o posudzovaní zhody

mení
autorizáciu udelenú rozhodnutím č. UNMS/00845/2021-801 001689/2021 zo dňa 23.02.2021
autorizovanej osobe

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.
SKTC- 181
Piaristická 1379/2, Nitra 949 24, IČO: 53 194 659
tak, že sa slová
„na technický predpis:
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení
na trhu.
Rozsah autorizácie je určený podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády v rozsahu osvedčenia
o akreditácii č. O-025.
Postupy posudzovania zhody:
-

schvaľovanie osôb určených na vykonávanie nedeštruktívnych
nerozoberateľných spojov podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády bod 3.1.3.“

skúšok

nahrádzajú slovami
„na technický predpis:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových
zariadení na trhu.
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Rozsah autorizácie je určený podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády v rozsahu osvedčenia
o akreditácii č. O-025.
Postupy posudzovania zhody:
-

schvaľovanie osôb určených na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok
nerozoberateľných spojov podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády bod 3.1.3.

2. zákon č. 254/2011 Z. z o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozsah autorizácie je určený podľa § 3 písm. a) zákona v rozsahu osvedčenia
o akreditácii č. I-055.
Postupy posudzovania zhody:
-

periodická prehliadka podľa § 3 písm. e) zákona,
medziperiodická prehliadka podľa § 3 písm. f) zákona,
mimoriadna kontrola podľa § 3 písm. g) zákona,
opätovné posúdenie zhody podľa prílohy č. 1 zákona,
posudzovanie zhody nového zariadenia podľa

1. Príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave
nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra
zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.),
2. Dodatku C – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného
tovaru (RID) k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení
zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.),
3. Pripojených predpisov k Európskej dohode o medzinárodnej preprave
nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie
č. 331/2010 Z. z.).“

Poučenie:
Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho
oznámenia rozklad Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je podľa zákona
č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

Katarína Surmíková Tatranská, MBA
predsedníčka úradu
(tento dokument bol podpísaný elektronicky)
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