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TUV SUD Slovakia s.r.o. - oprávnená právnická osoba
vydáva podl'a § 15 ods. 4 zákona Č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a po overení odbornej spôsobilosti,
ktoré bolo vykonané dňa 26.7.2011 podl'a § 14 ods. 2 v nadväznosti na § 14 ods. 1
písm. a) zákona Č. 124/2006 Z. z. v platnom znení,

,

OPRAVNENIE
č. 0085/40/11/PZ- 0,5 - Ag,h Bf,g,h/OPR
Na činnosť:

Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ PZ
Opravy VTZ PZ
Činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie
a montáže smerujúca k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu.

V rozsahu:

Podľa:

Médium:

Skupina A
g) rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovody
h) spotreba plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom
výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane
zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracovaní
Skupina B
f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom
nad 25 Nm3/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písmeno gI
g) rozvod plynu vrátane regulačného zariadenía na prípojke plynu s výkonom odbemého
plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa,
okrem acetylénovodu.
h) spotreba plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom
výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane
zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri
ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
Podľa
STN 386417; STN 386413; STN 38 6415; STN EN 15001-1; STN EN 13480; STN070703;
STN EN 746-2; STN EN 1775; TPP 704 01
Médium
Zemný plyn

SD GELNICA, s.r.o.
Sídlo:
IČO:

Tehelná 3, 05601 Gelnica
46235507

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podl'a oprávnenia povinný dodržiavať požiadavky na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, a
podmienky uvedené v Inšpekčnej správe TUV SUD Slovakia s.r.o.,
evo číslo 0899/40/11/AW/IS/G
zo dňa 26.7.2011
V Košiciach

, ,

dňa 26.7.2011

Ing.JánZákutnyn
Za TUV SUD Slovaki~.r.o.
vedúci pobočky
TUV SUD Slovakia S.r.O.,Jašíkova 6, 821 03 Bratislava.
oprávnená

právnická osoba č. OPO-000001-07

F-Q.{)56/212 (0085 Oprábnenie

SD GELNICA)

I

Inšpekčná správa evo č. 0899/40/11/AW/IS/G

U~NAS
Reg. No. 153/1-008
Slovakia

TUV SUD Slovakia, s.r.o.
Pobočka Košice
Hraničná 2
044 17 Košice
tel.: 00421-55-6255258
fax.: 00421-55-6255258

Inšpekčná správa
Evidenčné číslo 0899/40/11/AW/IS/G
vydaná inšpekčným orgánom

Účel inšpekcie:

Č.

153/1-008 akreditovaným SNAS

Overenie odbornej spôsobilosti v zmysle § 14 ods. 2 v nadväznosti na § 14
ods. 1 písm. a) zákona Č. 124/2006 Z. z., v platnom znení

Zákazník:

Objednávka zo dňa
Zákazka TOV SOD Slovakia s.r.o.

Č.

SD GELNICA, s.r.o.
Tehelná 3
056 01 Gelnica
4.7.2011
0899/40/11

Údaje o overovanom subjekte
Názov:

SD GELNICA, s.r.o.
Tehelná 3
056 01 Gelnica

IČO:

46235507

Overovaný subjekt:

Požadovaný druh
odbornej spôsobilosti:
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Žiadateľ je právnická osoba, čo dokladuje výpisom z obchodného
registra Okresného súdu Košice l, oddiel Sro., vložka č:27 976N zo
dňa 29.6.2011 .

Opravy plynových zariadení, odborné prehliadky a skúšky

Inšpekčná správa evo č. 0899/40/11/AW/IS/G

Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:
•
Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TOV sOO Slovakia s.r.o. Č. lP Q-056 a
špecifikácia inšpekcie podľa vyhlášky Č. 508/09 Z. z.
Pri inšpekcii

vykonanej

dňa 14.7.2011 bolo zistené

Žiadateľ v predchádzajúcom období vykonával činnosť na VTZ PZ ako fyzická osoba na
základe oprávnenia na činnosť evo Č.: 541/3/2008- PZ -S,O- Ag1 ,g2,h Bf,g1 ,g2,g3,h1 ,h2
1.

Odborná spôsobilosť
•

pracovníkov

~

Odborná spôsobilosť zodpovedného
zástupcu alebo pracovníka povereného
riadením činnost:
Vladimír OROS
preukázal odbornú spôsobilosť podl'a § 18 vyhlášky
č:718/2002 Z. z.," Pracovník na riadenie opráv" v rozsahu
osvedčenia č: 748/3/2008 -PZ - O - Bf,g1 ,g2,g3,h1 ,h2

~

Miroslav KOĽVEK ,

preukázal odbornú spôsobilosť podl'a § 18 vyhlášky
č:718/2002 Z. z.," Pracovník na riadenie opráv" v rozsahu
osvedčenia č: 582/3/2008 -PZ - O - Bf,g1 ,g2,g3,h1 ,h2

~

Ing. Norbert POPELÁŠ, preukázal spôsobilosť "Revízneho technika" podl'a § 16
Vyhlášky č: 508/2009 Z. z.preukázal osvedčením
č.: 0179/40/11/PZ - A - Ag, h Bf, g, h/OS

•
•

Odborná spôsobilosť ostatných pracovníkov.
Pri inšpekcii boli predložené doklady odbornej spôsobilosti zváračov - osvedčenia
a o skúške zvárača podľa STN EN 287-1: Oblúkové zváranie obalenou elektródou,
zváranie kyslík - acetylenovým plameňom, oblúkové zváranie v inertnom plyne
v ochrannej atmosfére netaviacou metódou.
Zvárači: Vladimír OROS 311 T BW 1.1 S t2.3 017.2 H-L045 ss nb rw
Vydané 11.3.2010
Miroslav KOĽVEK - 111 T BW 1.1 B t12.5 0159 H-L045 ss nb
111 P FW 1.1 B t12.5 PF ml
Vydané 11.3.2011
Izolatéri:
Všetci pracovníci - zvárači, sú taktiež izolatérmi plynových potrubí

•

•
•
~

Odborné prehliadky a skúšky
Ing. Norbert POPELÁŠ, preukázal spôsobilosť "Revízneho technika" podľa § 16
Vyhlášky č: 508/2009 Z. z.preukázal osvedčením
č.: 0179/40/11/PZ - A - Ag, h Bf, g, h/OS

Pri preverovaní odbornej spôsobilosti boli uvádzané doklady preverené a zodpovedajú
skutočnosti.
Upozornen ie:
Pri činnostiach je potrebné dodržiavať platné predpisy na zaistenie bezpečnosti práce a
bezpečnosti technických zariadení.
2.

Dokumentácia

a doklady

Zabezpečenie sprievod nej dokumentácie
•
Predmetom oprávnenia sú práce na dodávkach technických zariadení v rozsahu
opravy, údržby. V prípade požiadavky na práce vyžadujúce spracovanie projektovej,
resp.
konštrukčnej
dokumentácie
bude
táto
dokumentácia
spracovaná
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•

3.

dodávateľským spôsobom. Spôsob odsúhlasovania dokumentácie bude dohodnutý
v štádiu prípravy zmluvy s dodávatel'om o spracovaní PD
Spoločnosť
vlastnými
kapacitami
nevykonáva
spracovanie
projektovej
a konštrukčnej dokumentácie. Výkon prác na VTZ PZ bude zabezpečovať na
základe projektovej dokumentácie spracovanej projekčnými organizáciami.

Technické zabezpečenie činnosti

3.1 Vybavenie predpismi, odbornou literatúrou, spôsob ich zabezpečenia, získavanie
informácií o zmenách predpisovapod.
•
Žiadatel' má k dispozícii základné právne a technické normy súvisiace s
bezpečnosťou práce a technickými zariadeniami v zhode s požadovaným druhom a
rozsahom oprávnenia a má zaistený spôsob realizácie zmien. Predpisy sú
aktualizované podl'a platných noviel a zmien.
3.2 Vybavenosť meracími a kontroinými prístrojmi, skúšobnými zariadeniami a pod.
•
Žiadateľ je vybavený meracími a kontroinými prístrojmi, skúšobným zariadením
v rozsahu vykonávania požadovanej činnosti. Prístroje (meracia, diagnostická
a špeciálna technika) sú v termínoch kontrolované, zoznam zariadení je uvedený
v prílohe IS.
3.3 Zabezpečenie
kalibrovania prístrojov a plnenie iných požiadaviek metrologického
poriadku.
Kalibrovanie prístrojov - metrológia je zabezpečovaná
dodávateľským spôsobom.
Sledovanie aktuálnosti kalibrácie meracích prístrojov zabezpečuje Ing. Norbert
Popeláš
3.4 Prevádzkové, skladové a výrobné priestory.
•
Prevádzkové priestory má žiadatel' vo vlastných priestoroch, na adrese SNP 1,
Gelnica. Žiadateľ má vytvorené podmienky pre skladovanie atestovaného materiálu,
náhradných dielov a na výdaj materiálu zo skladu.
•
Žiadatel'
má
prevádzkové
priestory,
ktoré
sú
vybavené
potrebným
strojnotechnologickým
vybavením
k vykonávaniu
činnosti
na
plynových
zariadeniach.
3.5 Materiálové zabezpečenie
•
Pri výbere dodávateľov materiálov, výrobkov potrebných k predmetnej činnosti je
organizačnou štruktúrou zabezpečená dodávka a nákup iba tých komponentov,
ktoré majú zaručenú kvalitu vyhotovenia deklarovanú atestom, certifikátom (dodávky
bezpečnostného výstroja, rúr, armatúr a pod.).
•
Žiadateľ
má
k dispozícií
pojazdnú
dielňu
s dostatočným
sortimentom
strojnotechnologického
zariadenia na obrábanie, tvárnenie, zváranie, pomocné
práce.
V prípade dodávky zariadenia mimo pracovné priestory fy bude pracovný priestor
zabezpečený priamo na stavbe v mieste zákazky.
Žiadateľ predložil dostatočný sortiment a počet náradia a pracovných pomôcok pre
vybavenie montážnych pracovníkov.
3.6 Vybavenosť OOPP
•
Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zariadeniach je vykonané
školenie
pracovníkov
a zabezpečené
poskytovanie
osobných
ochranných
pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizík.
4.

Zabezpečenie kontrol, skúšok arevízií

4.1 Zabezpečenie vstupnej, medzioperačnej
K oprávneniu
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•

Na všetkých stupňoch vykonávania prác je zabezpečené vykonávanie kontroly
kvalifikovanými pracovníkmi podľa spracovaných postupov. Vo firme je určená
zodpovednosť za tieto úkony - zodpovedný Ing. Norbert Popeláš

4.2 Zabezpečenie kontroly a skúšok pri servisnej a inej činnosti:
•
Za výkon činnosti v tejto oblasti je zodpovedný majiteľ firmy Ing. Norbert Popeláš
ktorý predložil doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov uvedených v časti 1.
•
Pri výkone činnosti dodávateľským spôsobom
ako aj výkon činností pri kontrole
a vyhodnocovaní
zvarov upozorňujeme žiadatel'a na skutočnosť, že uvedené
činnosti je možné vykonávať iba na základe platných osvedčení vydaných
jednotlivými výrobcami zariadení, resp. platných certifikátov pri vyhodnocovaní
kvality zvarov.
4.3 Zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok:
•
Uvedenú činnosť bude fa zabezpečovať
spôsobilosť je uvedená v bode 1.
5.

odborným

Odborná

Overenie pracovných zmlúv

5.1 Zmluvy medzi zamestnávateľom a zamestnancami.
•
Medzi
zamestnávatel'om
a
zamestnancami
a opravárenské práce je uzatvorená pracovná zmluva.
6.

pracovníkom.

vykonávajúcimi

montážne

Organizačné štruktúry a postupy potrebné na zaistenie bezpečnosti výroby
a dodávok:
•
Žiadatel' má vypracovaný systém riadenia kvality, ktorý dokladoval pri preverovaní
odbornej spôsobilosti predložením dokumentácie systému riadenia kvality
•
Dokumentácia systému riadenia kvality pozostáva z príručky, interných smerníc
a interných technologických postupov, kontrolných a skúšobných plánov.
•
V dokumentácií
sú
rozpracované
organizačné
štruktúry,
kompetencie
a zodpovednosti pracovníkov a stručný popis systému kvality.
•
Interné smernice, technologické postupy, kontrolné a skúšobné plány riešia postupy
potrebné na zaistenie bezpečnosti dodávok.

Na základe výsledkov overenia odbornej spôsobilosti, v zmysle § 14 ods. 2, v nadväznosti na
Č. 124/2006 Z. z., v platnom znení, podávame toto

§ 14 ods. 1 písm. a) zákona

odborné stanovisko:
Žiadatel' splňa predpísané bezpečnostnotechnické

požiadavky na:

Opravy plynových zariadení v rozsahu:
Rozsah odbornej spôsobilosti (skupiny zariadení podľa miery ohrozenia):
Skupina A
g) rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovody
h) spotreba plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov
jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu
ochranných atmosfér pri tepelnom spracovaní
Skupina B
f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad
25 Nm3/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písmeno gi
g) rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom
odberného
plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa, okrem
acetylénovodu.
h) spotreba plynu spaľovanim s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov
K oprávneniu
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jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu
ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na
odťah spalín

Podl'a
STN 38 6417; STN 38 6413; STN 38 6415; STN EN 15001-1;
STN EN 746-2; STN EN 1775; TPP 704 01

STN EN 13480;

STN07 0703;

Médium
Zemný plyn

Poznámka:
Pri výkone uvedených činností je potrebné dodržiavať podmienky uvedené v tejto
inšpekčnej správe.
Rozsah oprávnenia bol spresnený na základe žiadosti v priebehu preverovania. Na
základe týchto skutočností bude overenému subjektu vydané oprávnenie č. 0085/40/11/PZO,S - Ag,h Bf,g,h/OPR v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z., v platnom znení.
V Košiciach dňa 26.7.2011

inšpektor TOV SOD Slovakia s.r.o.:

Róbert

vedúci pobočky TOV SOD Slovakia s.r.o.:

Ing. Ján ZÁKUTNÝ
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TUV SUD Slovakia s.r.o.
oprávnená právnická osoba Č. OPO - 000001 - 07
vydáva podl'a § 16 ods. 1 zákona Č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a overení odbornej spôsobilosti podľa § 14
ods. 2 v nadväznosti na § 14 ods. 1 písm. a) zákona Č. 124/2006 Z. z.
v platnom znení, ktoré bolo vykonané dňa 26.7.2011

"

OSVEDCENIE
č.:0179/40/11/PZ-A-Ag,h
Na činnosť: odborné
V rozsahu: Skupina A

prehliadky

Bf,g,h/OS

a skúšky

plynových

zariadení

g) rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovody
h) spotreba plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom
výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane
zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracovaní
Skupina B
f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane
s výkonom
nad 25 Nm3/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písmeno gi
g) rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom
odberného
plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom
plynu do 0,4 MPa, okrem acetylénovodu.
h) spotreba plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom
výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW
vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní
a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
Podľa
STN 386417; STN 38 6413; STN 38 6415; STN EN 15001-1; STN EN 13480;
STN070703;
STN EN 746-2; STN EN 1775; TPP 704 01
Médium
Zemný plyn

Pre:

Ing. Norbert POPELÁŠ

Dátum narodenia:

25.12.1970

Bydlisko:

Tehelná

3, 056 01Gelnica

Držitel' osvedčenia je pre činnosti podl'a osvedčenia povinný dodržať
požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a bezpečnosti technických zariadení
V Košiciach

dňa 26.7.2011

Za

Ing. Ján Zákutný
Slovakia s.r.
vedúci pobočky Košice

TOV sOO

TUV SUD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava.
oprávnená právnická osoba č. OPO-000001-07
F.Q-056/2/1

