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ROZHODNUTIE 

č. UNMS/03951/2021-900/013511/2021 zo dňa 20.09.2021 
 

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  
v znení zákona č. 198/2020 Z. z.(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 prihlášky 
na registráciu doručenej úradu dňa 11.08.2021 a na základe preverenia splnenia 
registračných požiadaviek ustanovených v § 44 ods. 1 zákona o metrológii a podľa § 46  
ods. 1 a 2 zákona o metrológii  

 

registruje  
 

VLan s.r.o. 
Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 46 118 896 

(ďalej len „registrovaná osoba“) 
  

na neurčitý čas od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na činnosť,  
ktorou je oprava určených meradiel v nasledujúcom rozsahu: 
 
1. Zástupca registrovanej osoby: 

Mgr. Andrej Sloboda 
Dátum narodenia: 09.08.1981 
 

2. Zoznam pracovísk vykonávajúcich registrovanú činnosť: 

Číslo 
pracoviska 

Pracovisko Adresa pracoviska 

1. VLan s.r.o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok 

 
3. Predmet a rozsah činnosti, ktorá je predmetom registrácie, technické špecifikácie: 
3.1. Oprava určených meradiel:  

P
o
lo

ž
k
a

 Druh určených meradiel 

(podľa prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradlách 
a metrologickej kontrole) 

Merací rozsah 

1. 
Analyzátor dychu 
a) pracujúci na elektrochemickom princípe 
(pol. 7.4.2) 

0 – 3 mg/l 
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4. Obsah a tvar značky: 
4.1. Zabezpečovacia značka opravára: 
 

Lícna strana                        Rubová strana  

 
 

Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia je registrovaná osoba povinná 
dodržiavať registračné požiadavky, riadiť sa povinnosťami registrovanej osoby uvedenými  
v § 51 zákona o metrológii a ďalšími povinnosťami ustanovenými v zákone o metrológii.  

 
Odôvodnenie: 

Dňa 11.08.2021 bola na úrad doručená prihláška na registráciu,  
ktorá bola zaevidovaná pod evidenčným č. UNMS/03951/2021-900/011894/2021 (ďalej  
len „prihláška“).  

 
Úrad posúdil úplnosť údajov v prihláške a úplnosť sprievodných dokladov a následne 

podľa § 45 ods. 1 zákona o metrológii poveril listom č. UNMS/03951/2021-900/012043/2021 
Slovenský metrologický ústav, Bratislava (ďalej len „SMÚ“) vykonaním kontroly splnenia 
registračných požiadaviek a zároveň listom č. UNMS/03951/2021-900/012042/2021 
upovedomil registrovanú osobu o začatí správneho konania vo veci prihlášky. 

 
Dňa 03.09.2021 bola vykonaná kontrola splnenia registračných požiadaviek (ďalej  

len „kontrola“) na mieste u registrovanej osoby. Na základe kontroly bol SMÚ vyhotovený 
Záznam o výsledku kontroly splnenia registračných požiadaviek č.: 079/300/452/21/RG  
zo dňa 09.09.2021 (ďalej len „záznam“), z ktorého vyplýva, že neboli zistené nedostatky 
v plnení registračných požiadaviek a registrovaná osoba spĺňala registračné požiadavky 
podľa § 44 zákona o metrológii. 

 
Podľa § 46 ods. 2 zákona o metrológii úrad vydá rozhodnutie o registrácii,  

ak prihlasovateľ spĺňa registračné požiadavky podľa § 44 zákona o metrológii. 
 
Úrad sa podrobne zaoberal prihláškou a dokumentmi súvisiacimi s prihláškou, 

preveril splnenie registračných požiadaviek a na základe uvedených skutočností a listinných 
dôkazov po skutkovom a právnom posúdení veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku  
tohto rozhodnutia. 

 
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. 
                                                                                                        
 

Ing. Jaroslav Boris 
riaditeľ odboru metrológie 

 


