
Kontakty:
Slovenská legálna metrológia, n. o.
Metrologické pracovisko Bratislava , Geologická 1, 822 11  Bratislava
      Referent pre vzťah so zákazníkom: tel.: 02/40 203 611, fax: 02/40 203 653, e-mail: slmba@slm.sk
Metrologické pracovisko Nitra , Kmeťkova 3, 949 01  Nitra
      Referent pre vzťah so zákazníkom: tel./fax: 037/65 22 350, e-mail: slmnr@slm.sk
Metrologické pracovisko Banská Bystrica , Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
      Referent pre vzťah so zákazníkom: tel.: 048/4719 111, fax: 048/4719 157, e-mail: slmbb@slm.sk
Metrologické pracovisko Žilina , ul. J. Závodského 33, 010 04 Žilina
     Referent pre vzťah so zákazníkom: tel.: 041/72 48 807, fax: 041/72 44 136, e-mail: slmza@slm.sk
Metrologické pracovisko Košice , Zemplínska 46, 040 01 Košice
      Referent pre vzťah so zákazníkom: tel.: 055/7202 811, fax: 055/6765 031, e-mail: slmke@slm.sk

Metrologické výkony
Názov položky MJ  Cena v EUR 

Úradné merania - iné veli činy
Úradné meranie - iné veličiny HZS 27,00 €              

Názov položky MJ  Cena v EUR 
Skúšky meradiel
Skúška meradla podľa § 19 ods. 5 a 6 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 HZS 27,00 €              
Skúšky a posudzovanie výsledkov skúšok pre schválenie typu meradla HZS 35,50 €              
Skúšky váh s neautomatickou činnosťou II. triedy presnosti nad rámec posudzovania zhody 
(výkon v trvaní max. 1 hodiny)

ks 35,00 €              

Skúšky na účely preverenia parametrov výrobku nad rámec posudzovania zhody (výkon v 
trvaní max. 1 hodiny)

ks 180,00 €            

Názov položky MJ  Cena v EUR 
Ostatné metrologické výkony
Zoradenie a úprava meradla - bez materiálu HZS 27,00 €              
Gravírovanie stupníc objemových meradiel HZS 27,00 €              
Justovanie/nastavenie meradla pri kalibrácii/overení HZS 27,00 €              
Justovanie meradla pomocou HART protokolu HZS 27,00 €              
Posudky na meradlo, metodiku merania, interné metrologické predpisy ks  cena dohodou 
Merania v technologickom procese HZS 27,00 €              
Merania parametrov prostredia, zariadení a látok HZS 27,00 €              
Kontrola skutočného množstva výrobku v spotrebiteľských baleniach - hmotnosť HZS 27,00 €              
Kontrola skutočného množstva výrobku v spotrebiteľských baleniach - objem HZS 27,00 €              
Meradlá merané v protokole HART ks 27,00 €              
Poplatok za realizáciu obvykle laboratórneho metrologického výkonu v externých HZS 27,00 €              
Metrologické expertízy HZS 48,00 €              

Názov položky MJ  Cena v EUR 
Výkony spojené s registráciou a autorizáciou podnik ateľov
Vykonanie kontroly splnenia podmienok na registráciu u podnikateľa HZS 27,00 €              
Posúdenie predpokladov žiadateľa o autorizáciu HZS 43,00 €              

Zákaznícke číslo: 0850 111 332
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Nemetrologické výkony
Názov položky MJ  Cena v EUR 

Dopravné
Dopravné nákladným vozidlom nad 3,5 t km 1,30 €                
Dopravné vozidlom do 3,5 t km 0,50 €                
Práca hydraulickej ruky HZS 40,00 €              
Použitie nákladného vozidla nad 3,5 t (prejazdy) HZS 40,00 €              
Náhradná záťaž (balast) ks 330,00 €            

Názov položky MJ  Cena v EUR 
Náhrada cestovného
Náhrada cestovného do 20 km ks 1,00 €                
Náhrada cestovného do 50 km ks 2,00 €                
Náhrada cestovného do 100 km ks 5,00 €                
Náhrada cestovného do 200 km ks 9,50 €                
Náhrada cestovného nad 200 km ks 11,50 €              
Cestovné náklady ks cena dohodou

Názov položky MJ  Cena v EUR 
Náhrada za stratu času

Náhrada pri nerealizovanom metrologickom výkone HZS
  40 € x celkový 

počet hodín  

Náhrada za stratu času spôsobenú prekážkou na strane objednávateľa HZS
  40 € x celkový 

počet hodín  

Náhrada za čas strávený na ceste - zahraničná pracovná cesta HZS
  6 € x celkový 
počet hodín  

Názov položky MJ  Cena v EUR 
Odbytové náklady za odosielanie zásielok
Odbytové náklady za odosielanie zásielok do 20 g zás.                  2,20 € 
Odbytové náklady za odosielanie zásielok do 500 g zás.                  3,50 € 
Odbytové náklady za odosielanie zásielok do 1000 g zás.                  4,00 € 
Odbytové náklady za odosielanie zásielok nad 1000 g zás.                  5,00 € 
Odbytové náklady za odosielanie zásielok zásielkovou službou zás.  cena dohodou 

Názov položky MJ  Cena v EUR 
Skladné
Skladné za neprevzaté meradlo ks/deň 1,00 €                

Názov položky MJ  Cena v EUR 
Prirážky k štandardnému metrologickému výkonu

Prirážka za metrologický výkon uskutočnený do 24 hodín koef.
  +100 % z ceny 

štandardného MV 

Prirážka za metrologický výkon uskutočnený do 5 pracovných dní koef.
  +50 % z ceny 

štandardného MV 

Prirážka za obtiažnosť pri metrologickom výkone koef.
 do 50 % z ceny 

štandardného MV 

Prirážka za metrologický výkon uskutočnený mimo pracovnej doby koef.
  +100 % z ceny 

štandardného MV 

Názov položky MJ  Cena v EUR 
Iné výkony
Vydanie certifikátu o overení s výsledkami meraní na požiadanie zákazníka ks 20,50 €              
Vydanie jednostránkového certifikátu o overení (bez nameraných hodnôt) na požiadanie ks 10,50 €              
Vydanie potvrdenia o kalibrácii/úradnom meraní na požiadanie zákazníka ks 10,50 €              
Vydanie certifikátu o kalibrácii k certifikátu o zhode pre váhy s neautomatickou činnosťou na 
žiadosť zákazníka

ks 20,50 €              

Vydanie duplikátu dokladu o meraní ks 20,50 €              
Zhotovenie kópie rozhodnutia o schválení typu meradla, certifikátu typu meradla ks 5,00 €                
Konzultačná a poradenská činnosť HZS 43,00 €              
Školenia a skúšky odborné HZS 43,00 €              
Školenia a skúšky - metrologické predpisy HZS 43,00 €              
Výkon auditu ks cena dohodou
Prílohy k faktúre na žiadosť zákazníka ks 0,50 €                
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