DopRAvNÝ únao
05 BRATISLAVA

LETISKo M. R. šTEFÁNíKA,823

TRANSPORT AUTHORITY

M. R- STEFANIK AIRPoRT.823 05 BRATISLAVA,

sLovAK REPUBLIC

oPRAVNENlE
z,z, o déhach
vydané podta
§ 17 ákona Národnej rady slovenskej republiky č, 5'1.3l2oo9
'
predpisov
neskorších
V
znení
a o zřtene a doplnení niektoných zákonov

'

pre

RENoWELD a.s.

obchodné meno:
sídlo:

Hudcova 390/74, Medlánky
6í2 oo Bíno, ěeská republika

tčo:

607 39 037
na zváranie korainíc

Rozsah a podmienky oprávnenia sú uvedené V prílohe č. 1 tohto oprávnenia,

opíávnenie je Vydané na základe žiadosti spoločnosti: Rlcos a,s, ŠVermova2, 038
oi Ýr,lttv, zň. be; značky, zo dňa o8.o2,2o18 a lnšpekěnei správy z oveíenia splnenia
oožhdaviek určenÝch ná Wkonávanie určených činnosti podťa zákona NR SR ě,
'stlnoog z.z. zn: Óooílzot g-RtcoS-Zv/MČ, zo dňa 31.01.20,17 vykonaného poverenou
právnickou osobou Rlcos a.s. Vrútky,
Platnosť oprávnenia: do 22.02.202'|

Evidenčnó ěí3lo: zv - 05/20í8

V Bratislave, dňa 22,02.2018
spis č.: 73o92o18/oUíZČm
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lng. MatúšDuborcký
Riaditer Divízie dráh
a dopravy na dráhach

]r& ' ' -'
Priloha č. 1 Oprávnenia ev. čislo: Zv -
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opráVnenie plati pre zVáranie kotajnic v rozsahu:

_
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oblúkom,

Zváranie kotajníc mestských dráh ručne elektrickým
ručne L
Naváranie oóelového materiálu železničnéhozvršku mestských dráh
I
elektrickým
automatom
dráh
mestských
zvršku
Naváranle oceťového materiálu železničného
pod tavivom.
2váranie kol'ajnic trubičkovým drótom (plnenou elektródoU),

oblúkom

Podmienky;
Na základe tohto opláVnenia móžu byt' použitéiba technoló9ie ktoré sú
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schválené na zváranie a naVáranie kol'ajníc V S|ovenskej republike,
Pri činnosti pod|'a tohto oprávnenia musia byt'dodržane_,všetky ustanovenia
noriem, preopisov a technických praVidlel platných pre túto činnosť,
prilohy
2
Nová dokumentácia pre zváranie a naváranie V rozsahu podl'a
vyhlášky č, 2o5t2o1Ó z.z. o určených technjckých ,"|.iuq:l]9:!, ]::^:"l:: F

,;

č

byť
činnostiách a činnostiach na určených technických zariadeniach musi

predložená na posúdenie podl'a platnej

legislativy,

i

Držitel tohto oprávnenia Zodpovedá za to, že:

-

dňa

zo
splni opatrenia uvedené V lnšpekčnejspráVe č, ooo1/2o18-RlcoS-Zv/MČ,
31.o1,2o17 V stanovených terminoch,
pracovníci
zváračské a defektoskopické práce budú VykonáVať iba oprávnení
s predpísanou kvalif ikáciou,
prác
bude vykonávaná stála kontrola pripravných, zváraóských a dokončovacich
a bude sa Viesť predpisaná dokumentácia,
oudu splnené opatienia uloženéV Inšpekčnejspráve č, 000,1/2018-RlcosZvlMČ, zo dňa31,o1,2017 V stanovených

terminoch,

r
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Upozornenie:

-

1.

i'
každá zmena, ktorá ovplyvni základné podmlenky činnosti podía tohto

Bratislava,

opráVnenia musi byt'odsúhlasená Dopravným úradom
ak bezpečnostný orgán zisti závažné nedostatky pri VykonáVani urcenycn
začne konanle
3innosti', alebo zi;ti nědodržiavanie podmienok tohto opráVnenia,
jeho
zrušenie,
o obmedzenie rozsahu opráVnenia alebo o
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V Bratislave, dňa 22.02.201a
Spracova|: lng. lgor Čamaj
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