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OPRÁVNENIE
č.005 - V - 22/1 TZ/pz 02 - (PZ A-B) - S - O - opr.

vydané podľa S 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách
Slovenskej republiky, S 14 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších, Nariadenia ministra obrany SR
č. 46/2009 0 inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom dozore v znení neskorších
predpisov a na základe predložených dokumentov.

Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy*
Na činnosť:

vyhraden 'ch technických zariadení plynových

Pre:

Sídlo:

IČO:

V rozsahu:

Slovenská revíznaa servłsnáspoločnosť s. r. o.

Buzalkova 10037/10, 83107Bratislava

DřL47 970 740

S - Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af, Ag, Ah, Ai, Ba, Bb, Bc, Bd, Be, Bf, Bg, Bh, Bi

O— h'bfÄBg; Bh REPUBLIKA
Plynové zariadenia
Technické zariadeniap ynové skupiny A pracujúce s nebezpecnými plynmi, ktoré súurčenéna:

a) výrobu plynůrs jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane zariadenia Upravujuceho zloženie
plynu nagechnické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom,

Pokračovanie na druhej strane:

MINISTERSTVO
Držiteľ oprávnenia

OBRANY

pri vykonávanĹčinnosti podľa oprávnenia dodržiavatpredpisy vrátane platnych smerníc, pokynov a pracovných
postupov n zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bezpečnosti technických zariadení,

poverovať činnosťou v zmysle:oprávnenia len odborne spôsobilé osoby,
neodkladne oznámiť orgánu, ktorý oprávnenie vydal všetky zmeny podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre
vydanie tohto oprávnenia.

Oprávnenie platí na pracoviskách Ministerstva obrany SR, pracoviskách Ozbrojených síl SR
a pre technické zariadenia používane v Ozbrojených silách SR do

9. septembra 2027

ŕ.ANY Slo

Trenčín 9. septembra 2022

Ing. Ján ovažan
Inšpektor pre bezpečnosť

tlakových a plynových zariadení
02

e bezpečros
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b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom
nad 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku,
plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm3/h,
zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na
dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h,
zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe vyšším ako 0,4 MPa,
znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším ako 0,4 MPa,
rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,
spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo súčtom výkonov jednotlivých
zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri

tepelnom spracúvaní,
chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg.

Plynové zariadenia B:

Technické zariadenia plynové skupiny B podľa druhu súZariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, ktoré sú
určenéna:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

výrobu plynu s jednotlivým výkonom 040 Nm3/h vrá ane,
skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynú do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do
100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku,
plnenie kovových tlakových nádob s výkonom do IONm3/h vrátane,
zásobovanie plynom z kovovýchtlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na
dopravu plynu (tlaková stolica) syýkonom d010 Nm3/ vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve
fľaše na dopravu plynov,
zvyšovanigt aku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane,
znižovanie tlakły najvyšším pracovnýT tlakom plynyłfl 08MPtvrátanesvýkonom

rozvod plynwvrátane•regulačného zariadenia nayípojkeÄynu svýkonom•odberného plynového
zariadeni do 25 Nm3/h vrátane s pracovným tlakom plynu na vstupe vrátane,
okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu,
spotreDŮOĎĺVnu spaľoá)ähŕhŕŕôýkö'hółnjednotlivého ;zariaenła alebo súčtom vy onov jednotlivých
zariadení Itv funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátan zariadenia na výrobu-ochrannýchVOatmosfér pri epe nom spracúvaní a spotrebičaŕpri ktorom sa vyža uje napojenie na odtah spalín,

* ) S — odborné prehliadky a odborné skúšky, O — opravy_(M; R) U)P'I= montáž, R — rekonštrukcia, U — údržba


