
 
 
 
 
 
 

D O P R A V N Ý  Ú R A D  
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05 BRATISLAVA 

T R A N S P O R T  A U T H O R I T Y  
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:                TATRAVAGÓNKA a.s. 
 
sídlo:         Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad 
                                                         
IČO:             31 699 847 
 
na  montáž, opravy,  rekonštrukcie  určených technických zariadení tlakových 

 
Rozsah a podmienky oprávnenia sú uvedené v prílohe č.1 tohto Oprávnenia. 
 
Oprávnenie  je  vydané  na  základe  žiadosti spoločnosti: RICoS, a.s.  Švermova č.2, 
038 61 Vrútky zn: bez značky  zo dňa 18.08.2017 a Inšpekčnej správy z overenie 
splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností  zn.: 939/2017-RICoS-K/Ma,  
zo dňa 17.08.2017, vykonaného poverenou právnickou osobou RICoS, a.s.. 
 

Platnosť oprávnenia: do 25.01.2021 
 
 

Evidenčné číslo: K – 04/2018 
V Bratislave, dňa 25.01.2018 
 
Č.sp.: 17919/2017/OUTZ 
 
 
 
 
                                                                                                Ing. Matúš Dubovský 
                                       riaditeľ Divízie dráh  
                                                                                                a dopravy na dráhach  
 



 
Príloha č. 1  Oprávnenia ev. číslo: K – 04/2018. 
 
 
Oprávnenie platí pre vykonávanie určených činnosti na určených technických 
zariadeniach tlakových v rozsahu: 
 
 Pre miesto vykonávania žiadaných činností: 
 
TATRAVAGÓNKA a.s.  prevádzka Poprad: 
 
1. montáž, opravy a rekonštrukcie  

- nádob nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vyměnitelných 
nádstavieb s tlakovým vyprazdňováním určených na prepravu bezpečných 
látok a sypkých hmôt  (K11) 

2. montáž, opravy a rekonštrukcie nádob určených na dopravu nebezpečných látok 
triedy 3, 4, 5, 6, 8 a 9 podľa predpisu RID (K 12) 

 
- skupiny základných materialov:  1, 8 podľa STN CR ISO 15 608 
- spôsoby zvárania:  111, 121, 135, 136, 141 podľa  STN EN ISO 4063 
- obmedzenia:  neplatí pre nádržkové vozne a nádržkové kontejnery určené na 

prepravu plynov (trieda 2-RID) 
 

3. montáž vzduchojemov ťahaných koľajových vozidiel 
 
 
Miesto vykonávaní žiadaných činností: 
 
TATRAVAGÓNKA a.s.  prevádzka  Trebišov 
 
1.  montáž vzduchojemov ťahaných koľajových vozidiel 
 

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 zváranie sa použije iba základný a prídavný materiál s dokladovaným 
hutným atestom a predpísaný schválenou technickou dokumentáciou 
a technologickými postupmi 
- zváracie a defektoskopické práce budú vykonávať iba oprávnení pracovnici 
s predpísanou kvalifikáciou 
- bude vykonávaná stála kontrola prípravných, zváračských a dokončovacích 
prác a bude vedená predpísaná dokumentácia 
- každá zmena, ktorá ovplyvní základné podmienky činností podľa tohto 
Oprávnenia musí byť odsúhlasená Dopravným  úradom, Bratislava. 
 
 



 
 
Upozornenie : 
 

 každá zmena, ktorá ovplyvní základné podmienky činnosti podľa tohto 
Oprávnenia musí byť odsúhlasená Dopravným úradom Bratislava. 

 v prípade, že nebude splnená niektorá z hore uvedených podmienok, 
Oprávnenie bude bez náhrady odobraté. 

 
 
 

 
 

V Bratislave, dňa 25.01.2018 
 
 
 
 
Spracoval: Ing. Miroslav Majchrák 
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