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

Číslo spisu: 15082/2021/OUTZ-0007/Pš

Bratislava 20.08.2021

ROZHODNUTIE
Dopravný úrad
poveruje
podľa § 103 ods. 2 písm. g) prvý bod zákona 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:
Obchodné meno:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

IČO:

35 852 216

so sídlom Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, zapísanú v Obchodnom registri Slovenskej republiky
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 28235/B, deň zápisu
19.02.2003 zastúpenú konateľom Ing. Branislavom Chmelom
vykonávaním
overovania a schvaľovania spôsobilosti určených technických zariadení dopravných
na prevádzku a v prevádzke
podľa § 16 ods. 2 a 3 zákona o dráhach.

Podmienky platnosti poverenia:
Overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“)
dopravných bude vykonávané v rozsahu:
- dopravné zariadenia (podľa prílohy č. 1 časť 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických
zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky:
D1

- technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh

1. Overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ bude vykonávané a vyhodnocované podľa
dokumentácie systému riadenia kvality.
2. Činnosti podľa tohto Poverenia musia byť vykonávané nestranne, úplne a objektívne
a výsledky musia byť dokladované, uložené podľa definovaného času a spôsobom
zamedzujúcim zneužitiu.
3. Správy o inšpekcii musia jednoznačne špecifikovať spôsobilosť UTZ na prevádzku v zmysle
§ 16 ods. 2 a 3 zákona o dráhach a § 5 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.
4. Poverená právnická osoba musí dodržiavať všetky relevantné požiadavky legislatívy
Slovenskej republiky.
5. Odborne spôsobilá osoba na vykonávanie overovania a schvaľovania spôsobilosti UTZ
v rozsahu platného osvedčenia vydaného Dopravným úradom je:
- Ing. Peter Lovás, ev. č. osvedčenia 0019-18/D-Z platné do 17.05.2023 (rozsah D1)
6. Poverená právnická osoba oznámi bezpečnostnému orgánu 14 dní vopred elektronickou
formou na e-mailovú adresu stefan.petras@nsat.sk termín, miesto, názov a sídlo spoločnosti,
u ktorej sa bude vykonávať overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ. Pracovník
bezpečnostného orgánu má právo zúčastniť sa výkonu overovania.
7. 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.
8. Držiteľ Poverenia oznámi bezpečnostnému orgánu zmeny skutočností, ktoré boli
rozhodujúce na vydanie Poverenia do 15 dní odo dňa, keď ku zmenám došlo.
9. Záznamy z vykonania overovania musia zaručiť reprodukovateľnosť overovania
a schvaľovania spôsobilosti a správy o inšpekcii musia jednoznačne špecifikovať
spôsobilosť UTZ na prevádzku v zmysle § 16 ods. 2 a 3 zákona o dráhach a § 5 vyhlášky
č. 205/2010 Z. z. Evidencia z vykonávania overovania a kópie inšpekčných záznamov
za príslušný mesiac musia byť doručené do 7 pracovných dní nasledujúceho mesiaca
bezpečnostnému orgánu (Dopravný úrad).
10. Poverená právnická osoba spracuje ročnú správu, v ktorej budú uvedené výkony a výsledky
činnosti vykonané podľa tohto poverenia a uvedenú správu zašle na Dopravný úrad
do jedného mesiaca od ukončenia roku.
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Upozornenie:
Činnosti podľa tohto Poverenia podliehajú dozoru Dopravného úradu. Ak bezpečnostný orgán
zistí závažné nedostatky v činnostiach podľa tohto Poverenia, ktoré môžu mať vplyv
na bezpečnosť prevádzky UTZ alebo bezpečnosť prevádzky dráhy alebo dopravy na dráhe
alebo zistí nedodržanie podmienok Poverenia, začne konanie o obmedzení rozsahu Poverenia
alebo o jeho zrušení.
Poverenie sa vydáva na dobu určitú:

do 20. augusta 2024

Evidenčné číslo Poverenia:

P – Z/04 – 2021 - 16
Odôvodnenie

Právnická osoba TÜV SÜD Slovakia s. r. o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO
35 852 216, požiadala listom zn. 13.980.392 zo dňa 04.08.2021 Dopravný úrad (ďalej len
„úrad“) o poverenie na overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ dopravných.
Žiadateľ predložil: Osvedčenie o akreditácii č. I-008 zo dňa 21.07.2021
pre TÜV SÜD Slovakia s. r. o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO 35 852 216 (akreditácia
inšpekčného orgánu typu A podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 na požadovaný rozsah
a špecifikáciu činností uvedených v žiadosti), doklad o odbornej spôsobilosti zamestnanca
Ing. Petra Lovása na vykonávanie žiadaných činností vrátane dokladu o jeho odbornej
spôsobilosti, doklad o odbornej spôsobilosti a o nezávislosti úkonov, aby bolo zabezpečené
nestranné vykonávanie žiadaných činností (overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených
technických zariadení dopravných), doklad o pracovno-právnom vzťahu medzi odborne
spôsobilou osobou a žiadateľom, zoznam technických noriem a právnych predpisov týkajúcich
sa činností, na ktoré sa poverenie vydáva.
Žiadateľ má spracovaný a zavedený systém manažérstva inšpekčného orgánu, smernice
a postupy na vykonávanie žiadaných činností. Určujúcim dokumentom je dokument „Úradné
skúšky dopravných zariadení lanových dráh“ N-Q-098/1 platný od 05.05.2021.
Overenie spôsobilosti bolo vykonané dokumentačne v dňoch 16.08.2021 až 19.08.2021.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad na Dopravný úrad, Letisko M. R.
Štefánika, 823 05 Bratislava v lehote 15 dní od doručenia v súlade s § 111 ods. 3 zákona
o dráhach.
Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ivan Škoda, EUR ING, MBA
riaditeľ divízie dráh
a dopravy na dráhach
Za správnosť:

Ing. Štefan Petráš
stefan.petras@nsat.sk
tel.: +421248777401

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa: ..............................
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