ROZHODNUTIE
č. R/I – 158/2017 zo dňa 07. 08. 2017
(evidované pod číslom: 2017/900/010977/03381)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len
„úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 31 ods. 1 zákona
č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 31 ods. 2 písm. f) 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 schválenie zmeny
podmienok registrácie doručenej úradu dňa 02. 08. 2017 a na základe splnenia podmienok
registrácie ustanovených v § 26 ods. 2 zákona o metrológii a podľa § 27 ods. 1 zákona
o metrológii

registruje
BMS servis s.r.o.
Trnavská 29, 900 27 Bernolákovo
IČO: 36 722 626
Pracoviská: Trnavská 29, 900 27 Bernolákovo, Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany

(ďalej len „registrovaná osoba“)
od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na činnosť – oprava a montáž
určených meradiel uvedených v prílohe tohto rozhodnutia, ktorá tvorí jeho
neoddeliteľnú súčasť a je súčasťou výroku.
Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia je registrovaná osoba povinná
dodržiavať podmienky registrácie, riadiť sa povinnosťami a oprávneniami registrovanej osoby
uvedenými v § 28 zákona o metrológii a ďalšími povinnosťami ustanovenými v zákone
o metrológii a v prílohe tohto rozhodnutia.
Nadobudnutím právoplatnosti tohto Rozhodnutia č. R/I – 158/2017 zo dňa 07. 08.
2017 sa zrušuje Rozhodnutie č. R/I – 11/2014 zo dňa 12. 02. 2014.
Odôvodnenie:
Úradu bola dňa 02. 08. 2017 doručená žiadosť registrovanej osoby o schválenie
zmeny podmienok registrácie (ďalej len „žiadosť“) v zmysle § 28 písm. f) zákona o metrológii.
Predmetom žiadosti bola zmena zástupcu registrovanej osoby. Úrad žiadosť zaevidoval
pod ev. č. A1/2017/010918/03381. Úrad žiadosť spolu s prílohami preveril podľa § 26

ods. 2 písm. b) a d) a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa § 28 písm. f) zákona o metrológii registrovaná osoba je povinná požiadať úrad
o schválenie zmeny podmienok, na základe ktorých bola registrovaná; zmena podmienok
sa môže uplatňovať až po ich schválení úradom.
Podľa § 31 ods. 2 písm. f) zákona o metrológii v záujme zabezpečenia správnosti
a jednotnosti merania úrad rozhoduje o registrácii a vedie zoznam registrovaných osôb.
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.
Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
riaditeľ odboru metrológie
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Príloha
Rozhodnutia č. R/I – 158/2017 zo dňa 07. 08. 2017
na činnosť oprava a montáž určených meradiel
1.

Zástupca registrovanej osoby:
Mgr. Lucia Benkovič
Dátum narodenia: 28. 08. 1984

Položka

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

1.

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
na studenú vodu

množstva

vody

–

množstva

vody

–

Merací rozsah

Triedy
presnosti

DN = (15 až 800)

A, B, C, D

DN = (15 až 800)

A, B, C, D

DN = (15 až 800)

A, B, C, D
0,5 až 5
0,25

(pol.: 1.3.15 a))

2.

Merače pretečeného
na teplú vodu
(pol.: 1.3.15 b))

Merače tepla a ich členy
3.

(pol.: 3.1.5)

3. Obsah a tvar značky:
3.1. Zabezpečovacia značka opravára, značka montážnika:
Lícna strana

Rubová strana

BMS
S

XX
kde XX – je poradové
číslo značky v rozsahu
01 až 03 a 05 až 10
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4. Registrovaná osoba je povinná pri výkone registrovanej činnosti:
4.1. pri oprave určeného meradla:
a) opravovať len ten druh určeného meradla, ktorý je uvedený v bode 2.1. prílohy
tohto rozhodnutia,
b) zabezpečiť, aby určené meradlo po oprave spĺňalo technické požiadavky
a metrologické požiadavky ustanovené vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch, ktoré sa na daný druh určeného meradla vzťahujú,
c) pri preberaní objednávky na opravu určeného meradla vyžiadať prehlásenie
objednávateľa opravy určeného meradla (ďalej len „objednávateľ“) o účele
používania určeného meradla po vykonanej oprave,
d) zabezpečiť určené meradlo značkou proti neoprávnenému zásahu do určeného
meradla v súlade s bodom 3.1. prílohy tohto rozhodnutia,
e) písomne upozorniť používateľa určeného meradla, za akých podmienok môže
určené meradlo začať opätovne používať,
f) viesť zoznam:
1. objednávok,
2. opravených určených meradiel s uvedením druhu určeného meradla, typu
určeného meradla, výrobného čísla určeného meradla a základných
technických a metrologických údajov o určenom meradle, značky
schváleného typu alebo čísla certifikátu typu určeného meradla, dátumu
prevzatia určeného meradla do opravy alebo dátumu začatia opravy
určeného meradla v prípade opravy určeného meradla na mieste jeho
používania, dátumu odovzdania určeného meradla objednávateľovi po
vykonanej oprave a rozsahu vykonanej opravy určeného meradla,
g) viesť evidenciu používaných etalónov a meradiel s uvedením dátumu ich
poslednej kalibrácie.
4.2. pri montáži určeného meradla:
a) montovať len ten druh určeného meradla, ktorý je uvedený v bode 2.1. prílohy
tohto rozhodnutia,
b) viesť zoznam:
1. objednávok,
2. namontovaných určených meradiel s uvedením druhu určeného meradla,
typu určeného meradla, výrobného čísla určeného meradla, mena
a priezviska pracovníka, ktorý určené meradlo namontoval a dátum kedy
bolo určené meradlo namontované,
c) používať značku montážnika v súlade s bodom 3.1. prílohy tohto rozhodnutia.
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