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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 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých

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

Pre

obchodné meno:                                 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 prílohe č.  1 tohto oprávnenia.

Oprávnenie  je  vydané  na  základe  žiadosti  od  splnomocnenej  spoločnosti  AVDOP  s.r.o.,
Milana  Marečka  5,  841   08  Bratislava    a  inšpekčnej  správy  č.  8/2023/AVDOP-So/Zvmo
zo dňa 23. 02. 2023 z overenia splnenia požiadaviek na vykonávanie učených činnosti' podl'a
§17zákonaodráhach,vykonanéhopoverenouprávnickouosobouAVDOPs.r.o.,Bratislava.

Platnost' oprávnenia: do 09. 03. 2026

Evidenčné čís]o: Zv -4/2023

Bratislava  09. 03. 2023 !"_--.:::i+
Ing. Ivan Škoda, EUR ING, MBA

riaditel' divízie dráh a dopravy na dráhach
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Pnloha č. 1 oprávnenia evidenčné číslo Zv -4/2023:

Miesto vykonávania žiadaných činností:
FRESO comp., s.r.o., Matiční 8, Butovice, 742 13 Studénka, Česká republika.

Rozsah:
Toto oprámenie platí na zváranie železničných kol'ajových vozidiel (ďalej len ,ŽKV") a ich
súčastí  podra  ustmovení  STN  EN   15085-2:2021   pre  klasifikačnú  úroveň  CL   1,  druh
čimosti: P (výroba).

Meióda zvárania podťa MaSeriálcn}á skupina podťa Poznámka
STN EN ISO 4063 TNI CEN ISorlR 15608

131 23.1 v rozsahu schválenýchpostupovzvárania(WPQR)
135 1.1,1.2,  8.1. 23.1

141 8.1, 23.1

Zodpovedný zváračský dozor:                                   Ing. Daniel Lazaridis (IWE)
Romoprávny zástupca zváračského dozoru:           Ing. Lukáš pomikálek (EWE)

Ďalšie podmienky:
-     pri  činnosti  poďa  tohto  oprávnenia  musia  byť  dodržané  všetky  ustanovenia  noriem,

.   =vdápí=vá:ů:g:ůEýcdhopůri:&:áamzc#: džoKčjm:Sj:,í  byť  posúdená  poverenou
právnickou  osobou  podra  §  4  vyhlášky  Ministerstva  dopravy,  póšt  a telekomunikácií
Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a učených
činnostiach  a  čimostiach  na  určených  technických  zariadeniach  v znení  neskorších
predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z."),

-     na  zváranie  bude  použitý  iba  základný  aprídavný  materiál  predpísaný  schválenou
technickou a technologickou dokumentáciou,

-     čimosti     zabezpečovmé     v     rámci     kooperácie     inými     subjektami     ákceptovať
len  od  Íýzických  alebo  právnických  osób,  ktoré  sú  oprávnené  vykonávať  predmetné
určené činnosti podl'a § 17 ods. 2 zákona o dráhach,

-      vykonávanie   určených   činností   musí   byť   vykonávané   zamestnávanými   osobami
s   platnou   kvalifikáciou   pre   túto   činnost'   aosobami   s   odbomou   spósobilosťou
na  vykonávanie  činností  na  určených  technických  zariadeniach  podl'a  §   18  zákona
o dráhach a § 29a vyhlášky č. 205/2010 Z. z.,

-     bude    vykonávaná    stála    kontrola    pn'pravných,    zváračských    akontrolných    prác

.    ZjbE= VžeKsťvpread3:#odv°ar;nd#í&sú"  zistenom  pri  pre§kúmavari  odbomej
spósobilosti poverenou právnickou osobou,

-     každá  zmerm  ktorá  ovplyvni'  základné  podmienky  činnosti  podl'a  tohto  oprávnenia,
musí byt' odsúhla§ená Dopravným úradom.

Upozomerie:
Ak  bezpečnostný  orgán  zisti  pri  zváraní  ŽKV   závažné  nedostaflqr,   alebo  zistí

nedodržiavanie podmienok tohto oprávneria, začne konanie o obmedzení rozsahu oprávnenia
alebo o jeho zrušení.

Bratislava  09. 03. 2023

Spracovatel':   Ing. Kril šeliga
karol.seliga©sat.sk
tel.: d21948156 049
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