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Reg. No. 153/l-008
Slovakia

TÜV sÜD Slovakia s.r.o.
oprávnená právnická osoba č. oPo _ 00000í_07
vydáva podľa $ 15 ods' 4 zäkona ć. 124ĺ2006 Z. z' o bezpeÖnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnenĺ nĺektoých zákonov, a po overení odbornej spÔsobilosti,
ktoré bolo vykonané dňa 11 .12.2012 podľa $ 14 ods. 2 v nadväznosti na $ 14 ods' 1
písm. a) zákona t,' 12412.006 Z' z' v platnom znenĺ,
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Na čĺnnosť:odborné prehliadky a odborné skúšky

Opravy

(Činnosťna technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch,
rekonštrukcie a montáže smerujúcej k zabezpečeniu jeho funkčnéhoa bezpečnéhostavu)

V rozsahu: viď. prĺlohe č' 1 k oprávneniu
Pre:

Sídlo:

lČo

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Karadžičova8' 821 08 Bratislava
31 402 828

DrŽiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenĺa povinný dodrŽiavať pożiadavky na
zaistenia bezpeěnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technĺckých zariadení
a podmienky uvedené v lnšpekčnej správe TÜV sÜD Slovakia s.r.o.,
ev č. 2063/2ot12tFTtls/L zo dňa 18.12.2012

V Bratislave, dňa'ĺ 8.decembra 2012
lng. Peter Beliš
Za TÜV SÜD Slovakĺa s'r.o
vedÚci poboěky Bratislava

TÜV sÜD Slovakia s.r'o., JaŠíkova6,82103Bratĺslava
oprávnená právnická osoba č. oPo-000001-07

F-Q-056l2l2 (oPR' Schindler výťahy a eskalátory a.s..doc)

Príloha č. í k oprávneniu

č,. o213l20l12l?Ž-o,s-Ac1,c2,c3,f

Bd1,d2,d3,d4,ĺiloPR

Rozsah: Zdvíhacie zariadenia:
Skupina A:

Ac)

Af)

výťah a zdvíhacia ploŠina, ktorá je trvalou súčasťoubudovy a objektu, a to
1. osobný a nákladný vyťah s povolenou dopravou osôb
2' nákladný výťah s prístupom osôb do klietky
3. nákladný výťah so zakázanou dopravou osôb
pohyblivé schody a chodníky

Skupina B:
Bd) špecĺálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určenéna zdvíhanie bremena,
a to:

1. zdvíhacia rampa

2' zdvíhacia plošina

3. stabilné, mobilné a premiestniteľné seruĺsnézdvíhacie zariadenie, ktoré je určené
len na zdvíhanĺe vozidla
4' zdvíhacie čelo určenéna montáŽ na vozidlo alebo do vozĺdla, ktoré je určenéna
nakladanie alebo vykladanie nákladu
Bf) zvislá posuvná brána s motoror4ým s rĺýškouzdvihu nad 2,7m
Bi) schodĺskotĺývýťah a zvislá zdvíhacia plošina určenéna pouŽívanie osobog
s obmedzenou schopnosťou pohybu
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TÜV sÜD Slovakĺa s.r.o., Jašĺkova6,82103 Bratislava
oprávnená právnĺcká osoba ě. oPo-000001-07
F-Q-o56l2l2 (oPR' schindler výťahy a eskalátory a.s..doc)

