VŠEOBECNÉ PODMIENKY CENNÍKA
Rozsah platnosti cien
Ďalej uvedené ceny za výkon technickej kontroly cestných vozidiel a emisnej kontroly cestných
motorových vozidiel sú záväzné pre stacionárne stanice technickej kontroly spoločnosti SLOVDEKRA
s.r.o., ktoré sú oprávnené orgánom štátnej správy vo veciach dopravy SR pre výkon týchto činností.
Technické kontroly sa vykonávajú na základe ustanovení tretej hlavy, druhého oddielu zákona NR SR
č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Emisné kontroly sa vykonávajú na základe ustanovení tretej
hlavy, tretieho oddielu citovaného zákona. Ceny za výkony uvedené v tomto cenníku sú stanovené
pre právnické a fyzické osoby v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov. Uvedené ceny sú stanovené za jednotku výkonu vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny
sú stanovené v eurách (€).
V cene technickej kontroly je zahrnuté vydanie dokladov o vykonaní technickej kontroly podľa
ustanovení § 52, ods. 1 až 6 zákona NR SR č. 725/2004 Z. z. (ďalej "zákon"); v cene emisnej kontroly
je zahrnuté vydanie dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa ustanovení § 70, ods. 1 a 2 zákona.
Vydanie osvedčenia o technickej kontrole a vyznačenej kontrolnej nálepky podľa ustanovenia § 52,
ods. 1 zákona po absolvovaní pravidelnej alebo administratívnej technickej kontroly a vydanie
osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačenej kontrolnej nálepky podľa ustanovenia § 70, ods. 1
zákona po absolvovaní pravidelnej alebo administratívnej emisnej kontroly je viazané na splnenie
ustanovených podmienok. Opakovanú technickú kontrolu, zvláštnu technickú kontrolu a zvláštnu
emisnú kontrolu možno pri splnení ustanovených podmienok vykonať v čiastočnom rozsahu.
Kvalitatívne podmienky
Použité kategórie vozidiel a im zodpovedajúce ceny za výkon technickej kontroly a emisnej kontroly
vozidiel v STK sú v súlade so znením prílohy č. 1 zákona NR SR č. 725/2004 Z. z. (ďalej "zákon") a
Klasifikáciou produkcie. Druhy technických kontrol sú ustanovené v § 49, ods. 2 zákona, rozsah
technickej kontroly vyplýva z ustanovenia § 48 ods. 4 a 6 zákona a následne z ustanovení § 46
vykonávacej vyhlášky MDPT č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Druhy emisných kontrol
sú ustanovené v § 67, ods. 2 zákona, rozsah emisnej kontroly vyplýva z ustanovenia § 58 ods. 1,
písm. f) a § 66 ods. 1 zákona a následne z ustanovení § 66 vykonávacej vyhlášky MDPT č. 578/2006
Z. z. v znení neskorších predpisov.
Dodacie podmienky
STK vykoná technickú a/alebo emisnú kontrolu za predpokladu, že vozidlo je pristavené čisté a s
povinnou výbavou. Vozidlá určitých kategórií sú prevádzkovatelia povinní pristaviť na technickú
kontrolu aj zaťažené v miere ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na
vykonanie zákona NR SR č. 725/2004 Z. z. Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných
materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a
vozidlo pohrebnej služby sa musí pristaviť dezinfikované. Technická a/alebo emisná kontrola sa
nevykoná, ak nemožno naštartovať motor, vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie, je zistený
zjavný únik prevádzkových médií alebo vozidlo má poruchu na plynovom zariadení. Pred začatím
technickej a/alebo emisnej kontroly musí prevádzkovateľ alebo vodič vozidla predložiť doklady v
rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise k zákonu NR SR č. 725/2004 Z. z.
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