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DOPRAVNÝ  ÚRAD

LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05  BRATISLAVA

TRANSPORT   AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05  BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

OPRÁVNENIE
vydané podl'a §  17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v 2mení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach")

obchodné meno :

Pre

FRESO comp., s.r.o.

sídlo:                    Matiční 8, Butovice, 74213 Studénka, Česká republika

IČO:                                                                  258 30 236

na zváranie dráhových vozidiel.

Rozsah a podmienky oprávnenia sú uvedené v pn'lohe č.  1 tohto oprávnenia.

Oprávnenie je vydané na základe Žiadosti č. 006/R/2020 spoločnosti RICoS, a. s.,  Švemova
č.  2,  038  61  Vrútky  zo  dňa  10.  03.  2020  a  inšpekčnej  správy  č. j.:  007/2020-RICoS-Zvns

Z2Í#mo;.fia2.Oh20J;ko.vne=eeŤ:s3::3:;aup3:i:ť:áie.kun3s:š5:naí:á;es,uač.e;tcE;i=o.s;';p:.ď;:
038 61 Vrútky.

Platnosť oprávneria: do 07. 04. 2023

Evidenčné číslo: Zv - 10/2020

Bratislava  0`7. 04. 2020
č. si)isu: 09764A2020/OUTZ-0002

ůJuuW  \uďA-
Ing. Ivan Škoda, EUR ING

riaditel' divízie dráh
a dopravy na dráhach



Prí[oha ě. 1  oprávnenia evidenčné číslo Zv - 10/2020:

Rozsah:
zváranie železničných kol'ajových vozidiel (ŽKV) a ich častí v súlade s ustanoveniami podl'a
STN EN 15085-2:2008 pre certifikačnú úroveň CL 1

Metóda zvárania podťa Materiálová skupim pod[a
STN EN ISO 4063131 TNI CEN ISO/TR 15608

23

135 1.1'   1.2,  8.1,

141 8.1,  23

Zodpovedný zváračský dozor:
Ing. Andrea Milatová (IWE) ............ dátum narodenia:  1978

Rovnoprávny zástupca zodpovedného zváračského dozoru :
Ing. Daniel Lazaridis (IWE) ............. dátum narodenia:  1992

Ďalšie podmienky :
-     pri  čimosti  podl'a  tohto  oprávnenia  musia  byť  dodržmé  všetky  ustanovenia  noriem,

predpisov a technických pravidiel platných pre túto činnosť,
-     nová  technologická   dokumentácia  zvárania  musí   byť   schválená  v zmysle   platných

predpisov,
-     na  zváranie  bude  použitý  iba  základný  aprídavný  materiál   predpísaný  schválenou

technickou  a  technologickou  dokumentáciou;  použitý  materiál  musí  mať  inšpekčný
certifikát podl'a EN 10204,
čimosti    zabezpečovmé    v    rámci    kooperácie    inými    subjektami    akceptovat'    len
od fiízických alebo právnických osób, ktoré sú oprávnené vykonávať predmetné určené
čimosti podl'a §  17 ods. (2) zákona o dráhach,
vykonávanie   určených   čimostí   musí   byť   vykonávané   zamestnávanými   osobami
s   platnou   kvalifikáciou   pre    túto    čimosť   aosobami    s    odbomou   spÓsobilosťou
na  vykonávanie  čimosti  na  učených  technických  zariadeniach  podl'a  §   18  zákona
o  dráhach  a  §  21   vyhlášky  Ministerstva  dopravy,  póšt  a telekomunikácií  Slovenskej
republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a učených činnostiach
a čimostiach na učených technických zariadeniach,
bude  vykonávaná  stála  kontrola  pn'pravných,  zváračských  a kontrolných  prác  a bude
sa viesť predpísaná  dokumentácia,

-     každá  zmena,  ktorá  ovplyvní  základné  podmienky  čimosti  podl'a  tohto  oprávnenia,
musí byť odsúhlasená v zmysle platných predpisov.

Upozomenie:
Ak bezpečnostný orgán zisti pri zváraní ŽKV závažné nedostatky, alebo zistí nedodržiavanie
podmienok tohto  oprávnenia,  začne  konanie  o  obmedzení  rozsáhu oprávnenia alebo  o jeho
zrušení.

Košice 07. 04. 2020
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