
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
pre 

 
obchodné meno:  LDanTech s.r.o. 
 
sídlo:    Tokajícka 4, 040 22 Košice  
 
IČO:    45 001 359      
    
 

na vykonávanie montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok 
určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích, 

 
 
Rozsah a podmienky Oprávnenia sú uvedené v prílohe č.1 tohto Oprávnenia. 
 
Oprávnenie je vydané na základe žiadosti spoločnosti LDanTech s.r.o., bez č. j. zo dňa 
31.5.2018 a Protokolu zn. 3.1/2018/AVDOP-Sc/D/PO zo dňa 31.7.2018 z overenia 
splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností, podľa zákona 
č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach), vykonaného poverenou právnickou 
osobou AVDOP s.r.o., Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava. 

 
 

Platnosť Oprávnenia:  do 31.7.2021 
 
 
Evidenčné číslo:  Z – 24/2018 
 
Bratislava: 20.8.2018 
Spis č. 17876/2018/OUTZ-0002/Pš 

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

 
 



 
 
 

Príloha č.1  Oprávnenia evidenčné číslo Z – 24/2018 
 
 

Toto Oprávnenie platí pre vykonávanie: 
 
montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických 
zariadení (ďalej len UTZ) dopravných podľa prílohy č.1, časť 1, vyhlášky č. 205 /2010 
Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 
určených technických zariadeniach (ďalej len vyhláška č. 205/2010 Z. z.): 

 
D 6 - Vrátky s motorovým pohonom pre posun dráhových vozidiel 
 
 
montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok UTZ zdvíhacích podľa 
prílohy č.1, časť 4, vyhlášky č. 205 /2010 Z. z.: 
 
Z 1.5 - Žeriavy železničné koľajové 
Z 1.6 - Žeriavy koľajové špeciálne (na nehodové udalosti, na údržbu a modernizáciu 

dráh) 
Z 1.7 - Žeriavy, zdvíhacie mechanizmy a špeciálne zdvíhacie mechanizmy na 

dráhových vozidlách alebo dráhových podvozkoch (okrem zariadení 
uvedených pod poradovým číslom Z 1.1, Z 1.2, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6) 

Z 1.8 - Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom (okrem poradového čísla Z 1.1, 
Z 1.2, Z 1.3) 

Z 1.9 - Žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami 
Z 1.10 - Žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo s výložníkom (okrem 

žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z 1.1) 
Z 1.12 - Zdviháky s motorickým pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich 

súpravy a spúšťadlá na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel  
Z 1.13  - Žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové 
Z 1.15 - Zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným 

zdvihom a pojazdom, alebo ich kombinácia (okrem poradového čísla Z 1.8 
a Z 1.13) 

Z 2.1 - Pohyblivé pracovné plošiny na dráhových vozidlách a na dráhových 
podvozkoch 

Z 2.2 - Pohyblivé pracovné plošiny na cestných, železničných, alebo špeciálnych 
podvozkoch, určené na činnosť na trakčnom vedení dráh pod napätím 

Z 2.3 - Pohyblivé pracovné plošiny inštalované na dráhových vozidlách osobnej 
dopravy 

Z 2.4 - Pohyblivé pracovné plošiny neprenosné 
 
 

A) Rozsah vydaného oprávnenia na výkon určených činnosti: 
 
1) Montáž – základné zmontovanie jednotlivých častí novo dodaných alebo 
rekonštruovaných uvedených zariadení,  
2) Opravy - za účelom odstránenia závad a nedostatkov zariadenia, viď STN EN 
13306,  
3) Údržba – činnosť s cieľom udržať alebo obnoviť stav zariadenia, v ktorom môže 
vykonávať požadovanú funkciu, viď STN EN 13306,  
4) Rekonštrukcie – podstatné úpravy, ktoré majú za následok zmenu základných 
parametrov (rýchlosť, nosnosť, rozpätia a pod.)  
5) Revízie – revízna činnosť v zmysle platnej legislatívy (vyhláška č. 205/2010 Z. z.)  
 



 
 
 
6) Skúšky zariadenia, podľa príslušných inštrukcií vydaných výrobcom a iných 
dokumentov. 

 
 

B) Podmienky upresňujúce rozsah: 
 
- Vykonávaním určených činností podľa tohto Oprávnenia poverovať len osoby 

s príslušnou odbornou spôsobilosťou v zmysle požiadaviek všeobecne 
záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov žiadateľa. 

- O vykonaných úkonoch určených činností musia byť vedené záznamy 
v prevádzkovej dokumentácii príslušného UTZ, alebo musia byť vystavené 
osobitné  doklady, ktoré musia byť odovzdané prevádzkovateľovi zariadenia. 

- Po vykonaní úkonov údržba a opravy, musí byť v príslušnom rozsahu overená 
kvalita vykonaných prác a správna funkčná činnosť dotknutej časti zariadenia 
v súčinnosti s činnosťou celého zariadenia. 

- Pri výkone uvedených určených činností musia byť dodržiavané príslušné 
všeobecne záväzné právne predpisy, technická dokumentácia, technické 
inštrukcie vydané výrobcom zariadenia. 

- Pre účely uvedených činností môžu byť použité náhradné diely, súčiastky 
a materiál zisteného pôvodu, ktorých kvalita a pôvod musí byť doložená 
príslušnými predpísanými dokladmi od výrobcu resp. dodávateľa v súlade 
s požiadavkami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo 
požiadavkami výrobcu zariadenia. 

- Držiteľ Oprávnenia oznámi bezpečnostnému orgánu zmeny skutočností, ktoré boli 
rozhodujúce na vydanie Oprávnenia do 15 dní odo dňa, keď k zmenám došlo. 

 
 
 
Upozornenie: 
 
- Ak bezpečnostný orgán zistí závažné nedostatky pri vykonávaní určených 

činností, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť prevádzky UTZ alebo na 
bezpečnosť prevádzky dráhy alebo dopravy na dráhe, alebo zistí nedodržiavanie 
podmienok oprávnenia, začne konanie o obmedzení rozsahu oprávnenia alebo 
o jeho zrušení. 

- Každá zmena, ktorá ovplyvní základné podmienky činnosti podľa tohto 
Oprávnenia, musí byť odsúhlasený Dopravným úradom. 
 

 
 
 
Bratislava  20.8.2018 
 
 
 
 
Spracovateľ:  Ing. Štefan Petráš, hlavný radca 


