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

TATRAVAGÓNKA a.s.

Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, Slovenská republika

IČO :

31 699 847
na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel.

Rozsah a podmienky oprávnenia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Oprávnenia.
Oprávnenie je vydané na základe žiadosti spoločnosti RICoS, a.s., Švermova 2,
038 61 Vrútky, číslo: 059/R/2019 zo dňa 30.09.2019 a Inšpekčnej správy číslo:
0002/2019-RICoS-NDT/MČ, zo dňa 25.09.2019 z overenia splnenia požiadaviek
určených na vykonávanie určených činnosti v nedeštruktívnom skúšaní dráhových
vozidiel podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vykonaného poverenou právnickou osobou
RICoS, a.s.
Platnosť oprávnenia: do 31. 10. 2022
Evidenčné číslo: D – 09/2019
Bratislava 31. 10. 2019
Číslo spisu: 21267/2019/OUTZ-0003/An

Ing. Ivan Škoda, EUR ING
riaditeľ divízie dráh
a dopravy na dráhach

Príloha č. 1 Oprávnenia evidenčné číslo: D – 09/2019
1. Oprávnenie platí pre TATRAVAGÓNKA a.s. pracoviská:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, Slovenská republika
Kapitána Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel metódami:
- skúšanie kapilárnymi metódami PT
- vizuálna kontrola VT
- skúšanie ultrazvukom UT
- skúšanie prežarovaním RT
- skúšanie magnetickou práškovou metódou MT
2. Pri činnosti podľa tohto Oprávnenia musia byť dodržané všetky ustanovenia
legislatívy, noriem, predpisov a technických pravidiel platných pre túto činnosť.
3. Každá zmena, ktorá ovplyvní základné podmienky činnosti podľa tohto
Oprávnenia musí byť odsúhlasená Dopravným úradom.
4. Činnosti v nedeštruktívnom skúšaní budú vykonávať iba oprávnení pracovníci
s predpísanou kvalifikáciou.
5. Výsledky nedeštruktívnych skúšok musia byť evidované a archivované podľa
príslušných predpisov, smerníc a technických noriem.

Upozornenie:
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.

Bratislava 31. 10. 2019
Spracoval: Ing. Peter Antol

