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MATERIÁL
prírodné drvené kamenivo
pre zriadenie a úpravu drážnych chodníkov a nástupíšť

PL 05/10-K

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Týmto povoľovacím listom ( ďalej PL) je daný súhlas na dodávku a zabudovanie
materiálu do konštrukcií a stavieb železničného zvršku a železničného spodku
v
dopravniach Železníc Slovenskej republiky, Bratislava ( ďalej ŽSR).

2. TECHNICKO-PREVÁDZKOVÉ UKAZOVATELE
Týmto PL je daný súhlas na dodávku a zabudovanie materiálu z „nového prírodného
drveného kameniva“ do konštrukcií a stavieb železničného zvršku a železničného spodku
(zriadenie a úprava drážnych chodníkov, nástupíšť a pod.) v dopravniach ŽSR dodávaného
spoločnosťou:

z výrobne :
názov horniny:

KAMEŇOLOMY s.r.o.
Priemyselná 5
915 17 Nové Mesto nad Váhom
lom Čachtice
vápenec

Spoločnosti je týmto PL listom daný súhlas na dodávku materiálu do konštrukcií a stavieb
železničného zvršku a železničného spodku

frakcie

4 - 8 mm

na zriadenie a úpravu drážnych chodníkov, nástupíšť a pod. v dopravniach ŽSR.

3. SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA
Tento PL bol vydaný na základe dokladovania kvality materiálu ponúkaného
dodávateľom pre potreby ŽSR nasledujúcimi dokumentmi: Certifikát vnútropodnikovej
kontroly 1301-CPD-0082 z 25.05.2009, Protokol o skúške kameniva č.30/005/2005
z 25.01.2005 (počiatočná skúška typu), ES - Vyhlásenie zhody zo dňa 01.10.2009,
Protokol o skúške č.30-09-0189 z 21.05.2009 ( plánovaná skúška ročná), protokol o
skúške zrnitosti z 12.01.2010.
4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Prírodné drvené kamenivo, pre ktoré je vydaný tento PL, je zakázané použiť do
konštrukcií koľajového lôžka a podkladných vrstiev podvalového podložia.
V prípade, že dodávateľ materiálu pre potrebu ŽSR nedodržuje technickú kvalitu
dodávaného materiálu do konštrukcií železničného zvršku a železničného spodku v súlade s
požiadavkami príslušných technických špecifikácií, resp. stratia platnosť podklady
predložené k vydaniu tohto PL , tento okamžite stráca platnosť.
Schválené Riaditeľom
Počet
Platí
odboru infraštruktúry GR ŽSR Ing. Daniel Balucha
strán:
od : 20.01.2010
číslom: 05246/2010-O430
do: 20.01.2013
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V prípade zmeny právnického subjektu dodávateľa materiálu pre potrebu ŽSR stráca PL,
vydaný pôvodnému dodávateľovi materiálu pred realizovanou zmenou, okamžite platnosť.
Nový právnický subjekt bývalého dodávateľa materiálu pre potrebu ŽSR musí požiadať o
vydanie nového PL na svoje meno spolu s predložením potrebných podkladov.

5. PLATNOSŤ POVOĽOVACIEHO LISTU
Platnosť PL je uvedená na prvej strane a platí celú dobu ak nenastanú okolnosti
uvedené v predchádzajúcom bode. Žiadosť o vydanie nového PL je potrebné predložiť
min.15 dní pred uplynutím platnosti pôvodného PL.
Ak budú pri kontrolných skúškach kvality kameniva zo strany ŽSR preukázateľne
zistené nedostatky kvality kameniva, resp. rozdiely oproti vlastnostiam deklarovaných
výrobcom kameniva, ŽSR majú právo s okamžitou platnosťou PL zrušiť.
V prípade zmeny požiadaviek ŽSR na kvalitu kameniva, môže byť doba platnosti
PL zmenená.
Spoločnosť, pre ktorú je PL vydaný plne zodpovedá za predložené dokumenty a
ručí za správnosť a aktuálnosť všetkých uvedených údajov.
PL platí len pre kamenivo, pre ktoré boli vykonané počiatočné skúšky typu, bol
vydaný
Certifikát vnútropodnikovej kontroly a následne výrobcom
vydané
vyhlásenie zhody uvedené v bode 3.
V prípade väčších zmien v povahe vlastností kameniva, resp. pri otvorení nového
zdroja kameniva je výrobca povinný znovu preukazovať zhodu v zmysle normy
STN EN 13242
a nové dokumenty okamžite predložiť ŽSR.

Spracovateľ:

Ing. Anna Siteková
GR ŽSR Bratislava
Odbor infraštruktúry
Tel.: +421 02 2029 7334
Fax: + 421 02 2029 2777
E-mail: sitekova.anna@zsr.sk
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