DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

č.sp.:23320/2018-002/Mch

Bratislava 06.12.2018

ROZHODNUTIE
DOPRAVNÝ ÚRAD

poveruje
podľa § 103 odst. (2) písm. d) a § 16 zákona NR SR č.513/2009 Z.z. o dráhach a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o dráhach), právnickú osobu:

Technická inšpekcia, a.s.
IČO 36 653 004
so sídlom Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, zapísanú v Obchodnom registri
Slovenskej republiky vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddieli Sa, vložka číslo
3919/B zastúpenú predsedom predstavenstva spoločnosti Ing. Dušanom Pernišom
vykonávaním overovania a schvaľovania spôsobilosti
určených technických zariadení
v rozsahu overovania a schvaľovania spôsobilosti určených technických zariadení
v zmysle § 103 odst. (2) písm. d) zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu
podľa § 16 uvedeného zákona t.j.:
overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
tlakových.

Podmienky platnosti poverenia :
1. Rozsah vydaného poverenia:
vykonávanie skúšok a overovania určených technických zariadení tlakových
(UTZ) v rozsahu podľa vyhlášky MDVRR SR č. 205/2010 Z.z. o určených
technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených
technických zariadeniach:
 nádoby cisternových železničných vozňov, nádržkových kontajnerov a
vymeniteľných nadstavieb určených na prepravu nebezpečných látok triedy 2,
3, 4, 5, 6, 8 a 9 podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu
nebezpečného tovaru (RID) okrem látok v p. č. 15, 16 a brómu (K12),
 nádoby na dopravu obzvlášť nebezpečných plynov (fluorid boritý, svietiplyn,
chlór, bromovodík, fosgén, oxid siričitý, oxid dusičitý, sírovodík, chlórovodík),
jedovatých látok č. 31 a podľa predpisu RID (organické zlúčeniny olova) a
anhydridu kyseliny sírovej a pod. (K 13),
 nádoby na dopravu hlboko schladených skvapalnených plynov napr. oxid
uhličitý (K14),
 nádoby s vnútornou gumovou výstelkou (K 15),
 nádoby s vnútornou olovenou výstelkou a obdobnou výstelkou (K 16).
2. Overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení bude
zabezpečované v zmysle systému manažérstva kvality a inšpekčného systému
spoločnosti Technická inšpekcia, a.s..
3. Overovanie a schvaľovanie spôsobilosti bude vykonávané a vyhodnocované v
rozsahu podľa „Príručky kvality Technickej inšpekcie, a.s.“ v oblasti inšpekčného
orgánu typu A č. 1/PK/TI/REV-6 a „Pracovného postupu na posudzovanie
prepravovateľných tlakových zariadení“ č. 12e/PP/TI/REV-4.
4. Pri činnosti overovania plnenia požiadaviek podľa tohto Poverenia musia byť
dodržané všetky ustanovenia noriem, predpisov a technických pravidiel platných
pre túto činnosť.
5. Činnosti podľa tohto poverenia musia byť vykonávané nestranne, úplne
a objektívne a výsledky musia byť dokladované, uložené podľa definovaného času
a spôsobom zamedzujúcim zneužitiu.
6. Záznamy z vykonania overovania musia zaručiť reprodukovateľnosť overovania
a schvaľovania spôsobilosti a správy o inšpekcii musia jednoznačne špecifikovať
spôsobilosť na prevádzku v zmysle § 16 odst. (2) zákona NR SR č. 513/2009 Z.z.
o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 5 vyhlášky MDVRR SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach
a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.
Evidencia z vykonávania overovania a správy o inšpekcii za príslušný mesiac
musia byť doručene do 7 pracovných dní nasledujúceho mesiaca bezpečnostnému
orgánu (Dopravnému úradu Bratislava).
7. Poverená právnická osoba musí dodržiavať všetky relevantné požiadavky
legislatívy SR.

8. Odborne spôsobilé osoby na vykonávanie overovania a schvaľovania spôsobilosti
určených technických zariadení sú:
Ing. Marián Dubai – znalec, evidenčné číslo razidla 23TI,
Ing. Tibor Peťko – znalec, evidenčné číslo razidla 10TI,
Ing. Ľubomír Hamšík – znalec, evidenčné číslo razidla 13TI,
Ing. Miroslav Mánik – znalec, evidenčné číslo razidla 25TI,
Ing. Jaroslav Bágel – znalec, evidenčné číslo razidla 06TI,
Ing. Jozef Ondira – znalec, evidenčné číslo razidla 30TI,
Ing. Slavomír Radačovský – znalec, evidenčné číslo razidla 28TI,
Ing. Pavel Kopča – znalec, evidenčné číslo razidla 08TI,
Ing. Eugen Tóth – znalec, evidenčné číslo razidla 31TI,
Ing. Milan Tvrdoň – znalec, evidenčné číslo razidla 39TI,
9. Poverená právnická osoba oznámi elektronickou formou bezpečnostnému orgánu
termín, miesto konania, názov a sídlo spoločnosti u ktorej sa bude vykonávať
overovanie. Pracovník bezpečnostného orgánu má právo zúčastniť sa výkonu
overovania.
10. So všetkými záznamami, osobnými údajmi, ako aj s ostatnými dôvernými údajmi
zistenými pri vykonávaní činnosti podľa tohto poverenia musí byť nakladané tak,
aby nemohli byť zneužité treťou osobou.
11. Činnosti podľa tohto poverenia podliehajú dozoru Dopravnému úradu, Divízie
dráha a dopravy na dráhach. Ak bezpečnostný orgán zistí závažné nedostatky pri
vykonávaní určených činností, alebo zistí nedodržiavanie podmienok tohto Rozhodnutia,
začne konanie o obmedzenie rozsahu Rozhodnutia alebo o jeho zrušenie.

12. Držiteľ poverenia oznámi bezpečnostnému orgánu zmeny skutočností, ktoré boli
rozhodujúce pre vydanie poverenia do 15 dní odo dňa, kedy k zmenám došlo.
Poverenie sa vydáva na dobu určitú :

do 06. decembra 2019

Evidenčné číslo Poverenia :

P – K/02 – 2018 - 16

Odôvodnenie :
Právnická osoba Technická inšpekcia, a.s. so sídlom Trnavská cesta 56, 821 01
Bratislava požiadala listom zn. 1385/5,0/2018-Pr zo dňa 24.9.2018, vo veci poverenia
na overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení v zmysle §
103 ods. (2) písm. d) zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu podľa § 16 uvedeného
zákona: overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení
tlakových.

Žiadateľ má spracovaný a zavedený systém pre vykonávanie kontrol, inšpekcii,
prehliadok a skúšok určených technických zariadení. Určujúcim dokumentom je
„Príručka kvality Technickej inšpekcie, a.s. inšpekčného orgánu typu A
č. 1/PK/TI/REV-6.
Žiadateľ vlastní osvedčenia o akreditácii č. I-001 vydané Slovenskou národnou
akreditačnou službou, ktoré osvedčujú spôsobilosť žiadateľa ako inšpekčného
orgánu typu A podľa požiadaviek ISO/IEC 17020:1998 vykonávať overovanie
nestranne a dôveryhodne.
Rozsah akreditácie:
- Tlakové zariadenia a ich časti vrátane obalov na prepravu nebezpečných vecí
(ADR/RID/ADN).
Žiadateľ vlastní Rozhodnutie č. 08439/2016/C350-SŽDD/05372 vydané Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o poverení
vykonávaním činnosti schvaľujúceho a inšpekčného organu podľa časti 6 Poriadku
pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) s platnosťou do
28.02.2019.
Nakoľko žiadosť o vykonanie zmeny bola dokladovaná náležitosťami podľa
podmienok „Postupu pri poverovaní právnických osôb v zmysle zákona č.
513/2009/Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov“ ktorý je uverejnený na webovej stránke Dopravného úradu, Dopravný úrad
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Overovanie dokladov Dopravným úradom bolo vykonané 06.12.2018.

Poučenie :
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad na Dopravný úrad Bratislava v lehote
15 dní od doručenia (§ 61 ods. 1 správneho poriadku).

Ing. Ivan Škoda, EUR ING
riaditeľ divízie dráh
a dopravy na dráhach
Za správnosť : Ing. Miroslav Majchrák, tel.: 041/7233558
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa: ..............................

