DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

OPRÁVNENIE
vydané podľa § 17 zákona 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
pre
obchodné meno :

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.

IČO:

31 615 783

sídlo :

Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel

Rozsah a podmienky oprávnenia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Oprávnenia.
Oprávnenie je vydané na základe žiadosti spoločnosti RICoS, a.s., zn.: 033/R/2018
zo dňa 02.07.2018 a inšpekčnej správy poverenej právnickej osoby RICoS, a.s. z
overenia splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností podľa zákona
513/2009 Z.z. č. 001/2018-RICoS-D/Ra zo dňa 26.06.2018.
Platnosť oprávnenia: do 16.07.2021
Evidenčné číslo: D – 14/2018
v Bratislave, dňa 16.03.2018
č.spisu: 16110/2018/OUTZ-002

Ing. Ivan Škoda, EUR ING
riaditeľ divízie dráh
a dopravy na dráhach

Príloha č. 1 Oprávnenia ev. číslo: D – 14/2018.
1. Oprávnenie platí pre vykonávanie činností v nedeštruktívnom skúšaní
v rozsahu vykonávania nedeštruktívnych skúšok dráhových vozidiel metódami:
- ultrazvukovou UT,
- kapilárnou PT,
- magnetická prášková MT,
- prežarovacou RT
- vizuálnymi VT.
2. Pri činnosti podľa tohto Oprávnenia musia byť dodržané všetky ustanovenia
noriem, predpisov a technických pravidiel platných pre túto činnosť.
3. Každá zmena, ktorá ovplyvní základné podmienky činnosti podľa tohto
Oprávnenia musí byť odsúhlasená Dopravným úradom, Divízia dráh a dopravy
na dráhach,
4. Kontrolu činností v nedeštruktívnom skúšaní budú vykonávať iba oprávnení
pracovníci s predpísanou kvalifikáciou.
5. Nová dokumentácia pre nedeštruktívne skúšanie ŽKV v rozsahu podľa prílohy
č.2 vyhlášky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach, určených
činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach musí byť
zaslaná k posúdeniu v zmysle platnej legislatívy,
6. Výsledky nedeštruktívnych skúšok musia byť evidované a archivované podľa
príslušných predpisov, smerníc a technických noriem.
Upozornenie :
ak bezpečnostný orgán zistí závažné nedostatky pri vykonávaní určených činností,
alebo zistí
nedodržiavanie podmienok tohto Oprávnenia, začne konanie o
obmedzenie rozsahu Oprávnenia alebo o jeho zrušenie.

V Bratislave, dňa 16.07.2018
Spracoval: Ing. Miroslav Majchrák

