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 Národnej rady Slovenskej republiky o dráhach č. 513/2009 Z. z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pre právnickú osobu
obchodné meno:

CHEMSTROJ, s.r.o.

sídlo:

Priemyselná 720, 072 22 Strážske

IČO:

36 674 621

Vykonávanie určených činností: Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených
technických zariadení elektrických.
Rozsah a podmienky oprávnenia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Oprávnenia.
Oprávnenie je udelené na základe Inšpekčnej správy AVDOP s.r.o., Milana Marečka 5,
Bratislava, číslo 13/2017/AVDOP-Se/E/PO, zo dňa 11.08.2017.
platnosť oprávnenia: do 03. 10. 2020
číslo: 19295/2017/OUTZ-001/Dz

Evidenčné číslo:

E – 68/2017

Bratislava: 03. 10. 2017

Ing. Ján Soľava
riaditeľ divízie dráh a dopravy
na dráhach

Príloha č. 1 oprávnenia ev. číslo E–68/2017.
Toto oprávnenie platí pre vykonávanie:
1. Montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie na určených technických zariadeniach
elektrických podľa §17 zákona na dráhach v rozsahu:
a) E2 – Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500
V DC vrátane,
b) E6 – Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov,
c) E6a – Elektrické zariadenia dráhových vozidiel – traťových mechanizmov,
d) E11 – Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej
elektriny,
e) E13 – Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu,
výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred
účinkami atmosférickej a statickej elektriny.

Podmienky oprávnenia, upresňujúce požiadavky určené na vykonávanie určených
činností:
Pre činnosti podľa tohto Oprávnenia musia byť dodržané podmienky:
1. Technická dokumentácia, podľa ktorej je vykonávaná činnosť, musí zodpovedať
Slovenským technickým normám, právnym predpisom, skutočnému vyhotoveniu
elektrického zariadenia a stavu zisteného pri overovaní.
2. Činnosti zabezpečované inými organizáciami napríklad formou kooperácie
akceptovať len od právnických osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať predmetné
určené činnosti podľa § 17 odsek 2) zákona číslo 513/2009 Z. z. o dráhach.
3. Vykonávanie určených činností musí byť vykonávané zamestnávanými osobami
s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činností na určených technických
zariadeniach podľa § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a § 22 vyhlášky
č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach.
4. Vykonávanie určených činností zabezpečovať podľa stavu zistenom
preskúmavaní odbornej spôsobilosti a podmienok právnickej osoby
vykonávanie určených činností.

pri
na

5. Oznámiť bezpečnostnému orgánu zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce na
vydanie oprávnenia, do 15 dní odo dňa keď k zmenám došlo.
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Upozornenie!:
- Ak bezpečnostný orgán zistí závažné nedostatky pri vykonávaní určených činností,
ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť prevádzky UTZ alebo na bezpečnosť
prevádzky dráhy alebo dopravy na dráhe, alebo zistí nedodržiavanie podmienok
oprávnenia, začne konanie o obmedzenie rozsahu oprávnenia alebo o jeho
zrušenie.

V Bratislave 03. 10. 2017

Spracovateľ: Ing. Ján Drozd hlavný radca odboru určených technických zariadení.
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