TECHNICKÁ

INŠPEKCIA,

Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava

SLOVENSKA REPUBLIKA

CEO

NAL

ODBORNÉ STANOVISKO
k overenlu odbornej spósobilosti
Č.: 25071412017

Žiadateľ:

Klimabott s.r.o.
Masarykovo nám. 39318
695 01 Hodonín

IČO:

28 347 889

Žiadatel‘je právnická osoba, Čo dokladuje výpisom z obchodného registra Krajského súdu Brno,
oddiel C, vložka Č. 62808, zo dňa 16.06.2009.
Žiadatel‘ je právnickou osobou, ktorá zaČina svoju Činnosť v oblasti VTZ.
Žiadateľ listom Zn.: prijatej dňa 10.04.2017 požiadal V zmysle ~ 15 ods. 2 Zákona Č. 124/2006 Z.
z. v znení neskorších predpisov o preverenie odbornej spÓsobilosti na vykonávanie Činnosti:
-

S
O

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:
OU oprava a údržba
R
rekonštrukcia
M
montáž do funkČného celku na mieste budúcej prevádzky

V rozsahu:
technické zariadenia plynové skupina A na:
chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg.
technické zariadenia plynové skupina B na:

chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chiadenie od 3 kg do 25 kg vrátane
Médium:

chladivá a ich zmesi

Odbornú spósobilosť v zmysle ~ 14, ods. 1, písm. a) zákona Č. 124/2006 Z. Z. v znení neskorších
predpisov preveril Ing. Tibor Dobsony inšpektor Technickej inšpekcie, a.s. dňa 21 .04.2017;
13.07.2017 a 21.09.2017.
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Výsledky overovania odbornej spósobilosti:
1.

Uzatvorená pracovná zmluva a odborná spösobilosť pracovníkov, personálne požiadavky:
1.1

Odborná spósobilosť zodpovedného pracovnĺka povereného riadenim činnosti, ktorý má
doklad o odbornej spósobilosti podľa 516 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskoršich
predpisov:
p. Kamil Knésl, pracovník pre riadenie opráv v zmysle 518 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
čĺslo DOOV: 38414/2017 PZ Ai; 385/412017 PZ Bi.
o p. David Machů, revízny technik v zmysle 516 vyhlášky Č. 508/2009 Z. z., Číslo DOOV:
588/4/2017 PZ Ai, Bi.
Uvedení zamestnanci majú uzatvorenú pracovnú zmluvu so žiadateľom v zmysle
542 Zákonnika práce.
Pracovná zmluva Č.:
; zo dňa 02.11.2015 p. David Machů a zo dňa 01 .01 .2015
p. Kamil Knésl.
Podmienkou pre vykonávanie požadovanej činnosti v zmysle oprávnenia je trvalý
pracovný pomer v zmysle 5 42 Zákonníka práce s pracovníkom, ktorý je spósobilý
minimálne podľa 518 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v rozsahu Ai, Bi.
—

—

1.2

—

2.

—

—

-

1.3

—

—

—

Primeraný spósob a rozsah zabezpečenia vykonávania činnosti
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Z technického a technologického hľadiska:
Žiadatel‘ bude požadovanú Činnost‘ vykonávať podia dodanej dokumentácie.
Ziadatel‘ bude vykonávať montáž a rekonštrukcie plynových zariadení skupiny „A“
a „B“ na základe posúdenej konštrukčnej dokumentácie v zmysle 5 5 vyhlášky
Č. 50812009 Z. z.
Súlad s dokumentáciou Po ukončení montáže bude potvrdzovať kvalifikovaný pracovník
p. Kamil Knésl a p. David Machů s kvalifikáciou podIa 518 a 516 vyhlášky č. 508/2009
Z. z.
Žiadateľ má dostatočne zabezpečený informačný systém pre sledovanie aktuálnosti
predpisov a STN:
.
lnformácie o zmenách zákonov, vyhlášok a nariadeni vlády
prístup na internet
www.zbierka.sk
‘
lnformácie o zmenách zákonov, vyhlášok, nariadení vlády a STN odborné semináre
Podmienkou pre vykonávanie požadovanej činnosti je prístup k platným predpisom
a STN súvisiacich s požadovaným rozsahom oprávnenia.
Žiadateľ má k dispozicii nasledovné meracie pristroje a kontrolné zariadenia:
.
Kontrolné tlakomery presnosti 1 %
• Detektor úniku chladiva
Ziadateľ rieši kalibrovanie prĺstrojov nasledovne Objednávkou u dodávatel‘ov resp.
výrobcov.
Pre požadované činnosti má kdispozicU žiadateľ nasledovné materiálno-technické
vybavenie:
‘
Súpravy na spájanie rúr spájkovaním
‘
Zámočnícke náradie v neiskrivom vyhotovení
.
Ručné a elektrické prenosné náradie
.
Elektrický a ručný závitorez do DN 50
.
Montážne vozidlá s vybavením
—

—

2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

2.1.9 Pre požadovanú činnost preukázal žiadateľ primerané vybavenie OOPP.
2.1.10 Žiadateľ má na zabezpečenie požadovanej činnosti prenajaté prevádzkové, skladové
a dielenské priestory. Adresa priestorov: Masarykovo nám. 393/8, Hodonín.
2.1.11 Pri požadovanej činnosti je žiadateľ povinný použivať osvedčené, certifikované
alebo schválené výrobky a predmety.
2.1.12 Žiadatel‘ bude zabezpečovat odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadeni
vlastnými prostriedkami, p. David Machů, je držiteľom č. DOOV 588/4/2017 PZ Ai, Bi.
—
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2.2

Z personálneho hľadiska:

2.2.1

Odborná spósobilosť ostatných pracovnikov:
.

Zvárač rúr z ocele a spájkovač s platnými certifikátmi; elektrotechnik s platným
osvedčením, pracovník na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi :
p. Kamil Knésl Pracovná zmluva
—

2.3

Z organizaČněho hľadiska:

2.3.1

Žiadater má vypracovaný systém zabezpečenia organizačných štruktúr, má určené
zodpovednosti, postupy a procesy pre dodávku, potrebné na zaistenie bezpečnosti
technických zariadení, ktorý dokladoval ph overovaní dokumentáciou.
Dokumentácia pozostáva z popisu systému, interných smerníc a interných
technologických postupov, kontrolných a skúšobných plánov.
lnterné smernice, technologické postupy, kontrolné a skúšobné plány pre požadovanú
činnosť riešia postupy a popisujú procesy potrebné na zaistenie bezpečnosti technických
zariadení.

2.3.2
2.3.3

Na základe vyhodnotenia výsledkov overenia odbornej spósobilosti, v zmysle
písm. a) zákona č. 12412006 Z. z. v znení neskorších predpisov, podávame toto

* 14, ods.

1,

odborné stanovisko:
Žiadatel‘ spíňa predpísané bezpečnostno-technické požiadavky na:
Druh činnosti:
S
O

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadenf plynových
Oprava vyhradených technických zariadenf plynových v rozsahu:
OU oprava a údržba
R
rekonštrukcia
M
montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

V rozsahu:
technické zariadenia plynové skupina A na:
chladenie a mrazenie $ množstvom plynu na chladenie nad 25 kg.
technické zariadenia plynové skupina B na:
chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie Od 3 kg do 25 kg vrátane
Médium:

chladivá a ich zmesi

Pri výkone uvedených činností je potrebné dodržiavať podmienky uvedené v tomto odbornom
stanovisku.
Na základe týchto skutočnostl odporúčam vydať žiadatel‘ovi príslušné oprávnenie.
Návrh evidenčného čísla oprávnenia:

1412017— PZ

—

S,O(OU,R,M), Ai Bi

Of.Loi)L
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Zástupca žiadatefa p. David Machů, vedúci oddelenia realizácie bol oboznámený s údajmi
v odbornom stanovisku a s ďaIším postupom.
V Nitre, dňa: 27.09.2017

za Technickú inšpekciu, a.s.
Ing. Tibor Dobsony
inšpektor
Odborné stanovisko preskúmal, schvaluje ho a odporúča vydať opráv

-

nie:

V Nitre, dňa: 27.09.2017

za Technickú inšpekciu, a.s.
p. Jozef Grman
vedúci oddelenia inšpektorov I.
Rozdeľovník:

1 x
1 X

-

žiadateľ
Technická inšpekcia, a.s.
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