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 č. 513/2009 Z.z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pre
obchodné meno:
sídlo:

STREICHER SK, a.s.
Hruštiny 602, 010 01 Žilina

IČO:

36 425 851
na vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcií , revízií a skúšok
určených technických zariadení plynových

Rozsah a podmienky oprávnenia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Oprávnenia.
Oprávnenie je vydané na základe žiadosti spoločnosti: RICoS, a.s. zn: bez značky zo
dňa 19.01.2018 a Inšpekčnej správy z overenia splnenia požiadaviek určených na
vykonávanie určených činností podľa zákona NR SR č. 513/2009Z.z., zn.: 001/2018RICoS-P/Šv, zo dňa 15.01.2018 vykonanej poverenou právnickou osobou RICoS, a.s..
Platnosť oprávnenia: do 02.02.2021
Evidenčné číslo: P – 01/2018
V Bratislave, dňa 02.02.2018
Spis č.: 06180/2018/OUTZ

Ing. Matúš Dubovský
riaditeľ Divízie dráh
a dopravy na dráhach

Príloha č. 1 Oprávnenia ev. číslo : P- 1/2018
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok
určených technických zariadení plynových v rozsahu:
P1 - plynovody v budovách, plynové spotrebiče pre domácnosť s výkonom do 50 kW,
P2- Zariadenia na prepravu plynov, plynojemy
P5 - zariadenie pre zníženie tlaku plynu
P6 - stredotlakové a nízkotlakové plynovody, priemyselné plynovody,
P7- plynovody a zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s jednotlivým výkonom
nižším ako 50 kW
P8 - plynové kotolne a zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním so súčtom výkonov
kotlov väčších ako 50 kW
Podmienky upresňujúce rozsah :
- toto Oprávnenie platí pre hore uvedené odberné plynové zariadenia, ktorých médium je
zemný plyn naftový, skvapalnený vykurovací plyn,
- priemer a hrúbka rozvodu plynu : v rozsahu osvedčenia zváračov v súlade
STN EN 287-1 a STN EN 13067
- materiál potrubia je u ocele skupiny 1.1 a 1.2 podľa STN CR ISO 15 608
a schválený nekovový materiál podľa STN EN 10208-1.
- vykonávanie revízií a skúšok : v rozsahu revízneho technika plynových
zariadení
Ďalšie podmienky :
- pri vykonávaní činností podľa tohto Oprávnenia musia byť dodržané všetky stanovenia
predpisov, noriem a technických pravidiel, ktoré sú platné v Slovenskej republike
- žiadané činností budú vykonávať iba pracovníci, ktorí majú platnú kvalifikáciu pre túto
činnosť
- na vykonávanie opráv odberných plynových zariadení budú použité iba súčiastky
typizované a s dokumentom kontroly
- každá zmena, ktorá ovplyvní základné podmienky činností podľa tohto Oprávnenia musí
byť odsúhlasená Dopravným úradom, Bratislava.
Upozornenie :
V prípade 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.
každá zmena, ktorá ovplyvní základné podmienky činností podľa tohto Oprávnenia
musí byť odsúhlasená Dopravným úradom, Bratislava.

V Bratislave, dňa 02.02.2018
Spracoval: Ing. Majchrák Miroslav

