
Slovenský metrologický inšpektorát
Geologická 1, 821 06 Bratislava

Pracovisko Bratislava, Geologická 1, 821 06 Bratislava

PROTOKOL Z Č. 1114/2016

o výsledku kontroly plnenia povinností ustanovených zákonom Č. 142 / 2000 Z. z. o metrológii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zncní neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o metrológii“)

Kontrolovaná osoba

Obchodné meno sídlo: LOZORNO spol. s r.o., Hlavná 1,90055 Lozorno

Názov a sídlo kontrolovanej prevádzky: LOZORNO spol. s r.o., Hlavná 1,900 55 Lozorno

Dátum vzniku prevádzky: 3.7.2009

IČO: 44 852 142

Zamestnanci kontrolovanej osoby zúčastnení pil výkone kontroly: Ľubomír HÚBEK —

starosta obce

Lucia Háj niková - konateľka
prevádzkar COV

Predmet kontroly: Kontrola plnenia povinností použivateľa určených meradiel používaných pri
meraniach súvisiacich s platbami a podľa osobitných predpisov pri meraniach

odpadových vád vypúšťaných z COV.
Metrologický dozor vykonaný v zmysle * 36 ods. 4 zákona o metrológii.

Kontrolu vykonali inšpektori: Ing. Dušan Vaškovič

Číslo predloženého preukazu inšpektora: 002

Výsledok kontroly:
Pred začatím kontroly sa inšpektor preukázal preukazom inšpektora a oboznámit kontrolovanú osobu
s predmetom a účelom kontroly.

Metrologický dozor bol zameraný na kontrolu používania určených používaných pri meraniach
súvisiacich s platbami a podľa osobitných predpisov pri meraniach odpadových vád vypúšťaných z
Čov.

- Čistiareň odpadových vád Lozorno

Pri metrologickom dozore kontrolovaná osoba predložila a boli skontrolované:
- Rozhodnutie číslo: OU-MA-OSZP-214/002919/81/NEA Okresný úrad Malacky odbor

starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 60/A, 901 01 Malacky zo dňa 7.4.2014.
- Oznámenie o vypúšťaní odpadových alebo osobitých vád do povrchových, resp. podzemných

vád za roky 2012, 2013 a 2014,
Poplatkové priznanie 2015,



- Tabul‘ka údajov - vypúšťaných odpadových vód z Čov
Prevádzkový záznam Čov LOZORNO

- Mesačné odpočty

Pri metrologickom dozore boto f~‘zicky skontrolované používané určené meradlo:

Meradto pretečeného množstva studenej vody : TYP MAO 51 OOW/5000 DN 100,
výr.č.: 142502 H 222/N 1C5234287

Bol predložený a skontrolovaný:
- Certifikát o overení Č. 1- 128/2012, dátum overenia 3.7.2012 s platnost‘ou do 2.7.2018. Overenie

vykonala — viď. príloha

Kontrolované používané určené meradlo má platné overenie.

- Kontrolované používané určené meradlo namontovala: AMT Servis, s.r.o., Rozhodnutie
o registrácii v prílohe.

Zistený nedostatok:

Uložené nápravné opatrenia:

Vyjadrenie zamestnanea kontrolovanej osoby k protokolu:

Prílohy Kópie : - výpis z OR
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Rovnopis tohto protokolu bol odovzdaný: Ľubomír HÚBEK — starosta obce

- Oznámenie o vypúšťaní odpadových alebo osobitných vód
- Rozhodnutie
- Certifikáty o overení
- 2 strany - Fvidencia odpočtu vypúšťaných odpadových vód z
- Fotodokumentácia

vLozome dňa 12.7. 2016
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Zriaďovater: CJNMS SR, Zriaďcvacia listina číslo: 365(93 Z 30. 12. 1993

e.mail: ke@smi.sk


