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Podmienky a vyhlásenie spoločnosti TESTEK, a.s k overovaniu STK 
 

Spoločnosť TESTEK, a.s vykoná žiadateľovi overenie plnenia podmienok podľa § 4 ods. 3 
vyhlášky č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) v rozsahu danom 
platným rozhodnutím podľa bodu 2a. a následne vydá správu z overenia vyhotovenú podľa § 4 
ods. 4 a 5 vyhlášky, ak: 

1. si žiadateľ podá (osobne, poštou, faxom alebo mailom) na adresu TESTEK, a.s., Plachého 14, 
841 02 Bratislava, písomnú žiadosť o overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na 
vykonávanie technických kontrol, ktorá obsahuje:  

a. ak ide o fyzickú osobu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého 
pobytu alebo u cudzinca adresu prechodného pobytu, podpis a ak ide o podnikateľa aj 
obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania alebo, 

b. ak ide o právnickú osobu názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné 
číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, 

c. údaje o type stanice technickej kontroly uvedené s použitím § 33 ods. 3 vyhlášky, 

d. údaje o druhu technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých sa vykonávajú 
technické kontroly vozidiel, uvedené podľa údajov v povolení alebo v oprávnení podľa 
bodu 2a. 

e. GPS súradnice stacionárnej stanice technickej kontroly alebo GPS súradnice miest 
prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly 

f. dátum, od ktorého je žiadateľ pripravený na overovanie 

2. k žiadosti podľa bodu 1 priloží tieto prílohy: 
a. kópia rozhodnutia príslušného okresného úradu, odbor cestná doprava a pozemné 

komunikácie, vydaného podľa § 38 zákona č. 725/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“), 
(povolenie na zriadenie) alebo kópia rozhodnutia vydaného podľa § 42 zákona (nové 
overenie)  

b. kópia kolaudačného rozhodnutia na stavbu, v ktorej sa nachádza stanica technickej 
kontroly alebo kópia súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu na 
prevádzkovanie predmetnej činnosti,  

c. kópia situačného výkresu vrátane prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích 
plôch,  

d. kópia odborného posudku z hľadiska vetrania haly 
e. kópia odborného posudku o umiestnení detektorov úniku plynu,  

f. kópia výkresu stanice technickej kontroly so zakreslením skutočného umiestnenia 
jednotlivých základných komponentov schválenej zostavy monitorovacieho 
záznamového zariadenia (MZZ) 

g. zoznam použitých komponentov MZZ  

h. kópia schválenia vhodnosti MZZ 

i. vyhlásenie dodávateľa MZZ o zhode nainštalovaného monitorovacieho zariadenia so 
schváleným typom, 

3. sa žiadateľ alebo ním písomne poverená osoba (bez notárskeho overenia) osobne zúčastní 
overovania 

4. predloží pracovníkovi TESTEK, a.s. pri overovaní na mieste k nahliadnutiu: 

a. originál rozhodnutia podľa bodu 2a, 

b. originál rozhodnutia (rozhodnutí) podľa bodu 2b, 

c. projektovú dokumentáciu povoleného typu stanice technickej kontroly na nahliadnutie, 

d. potvrdenia o overení určených meradiel 

 podľa § 34 ods. 2 písm. f) až i) vyhlášky pre linku typu A 

 podľa § 34 ods. 5 písm. f) až i) vyhlášky pre linku typu B alebo C 

 a podľa § 34 ods. 6 písm. f) až i) vyhlášky pre linku typu M, 

potvrdenia môžu mať formu tlačeného certifikátu, samolepky alebo plomby vo 
vyhotovení podľa zákona o metrológii, 

e. potvrdenia o kalibrácii ostatných meradiel vo forme tlačeného certifikátu 

 podľa § 34 ods. 2 písm. j) až p) a t) vyhlášky pre linku typu A 
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 podľa § 34 ods. 5 písm. j) až r), v) a y) vyhlášky pre linku typu B alebo C 

 podľa § 34 ods. 6 písm. j) až r), v), y) a aa) vyhlášky) vyhlášky pre linku typu M 

f. doklady o kontrole detektorov úniku plynu podľa § 34 ods. 2 písm. q), ods. 5  písm. t) 
a ods. 6 písm. t) vyhlášky) 

5. umožní pracovníkovi TESTEK, a.s. pri overovaní na mieste: 

a. vstup do všetkých priestorov stanice, súvisiacich s výkonom technických kontrol 

b. meranie rozmerov vnútorných priestorov haly s kontrolnými linkami a vstupných 
a výstupných brán 

c. obhliadku kancelárskeho a technologického vybavenia stanice 

6. poskytne pracovníkovi TESTEK, a.s. pri overovaní na mieste: 

a. podľa potreby bezpečnostné pokyny pre jeho pohyb v priestoroch a areáli stanice, 

b. údaje o kontrolných technikoch (ak sú v čase overovania známe) a to: 

 meno, priezvisko a dátum narodenia, 

 adresa trvalého pobytu, alebo prechodného ak ide o cudzinca, 

 číslo osvedčenia a lehotu jeho platnosti, 

 druh technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých vykonáva kontroly, 

 funkčné zaradenie (vedúci, zástupca, technik), 

 rozsah vodičského oprávnenia. 

7. uhradí náklady spojené s overením podľa §38 zákona, stanovené na základe nižšie uvedeného 
cenníka spoločnosti TESTEK, a.s. 

Príprava na uskutočnenie inšpekcie (za každú hodinu – aj začatú) 33,00 EUR / hod. 
Overenie plnenia podmienok na mieste (za každú hodinu – aj začatú) 33,00 EUR / hod. + 

cest. Náklady 
Spracovanie a zaslanie správy z overenia plnenia podmienok (za každú hodinu – aj 
začatú) 

33,00 EUR / hod. 

Náhrada za stratu času v prípade odrieknutia alebo presunutia termínu po tom, čo sa 
inšpektor dostavil na vopred dohodnuté miesto (za každú hodinu – aj začatú) 

3,32 EUR / hod. 

  Poznámka:  Pri overení podľa §42 zákona si spoločnosť neúčtuje žiadne náklady. 

 
Vyhlasujeme, že sa zaväzujeme k zodpovednosti a neseniu právnych dôsledkov v prípade 
neochránenia alebo poskytnutia informácií, ktoré nadobúdame a nadobudneme s procesom 
overovania Vašej STK a ktoré majú charakter neverejných informácií, tretím stranám.  
Toto prehlásenie sa nevzťahuje na prípady, keď je takéto poskytnutie vyžadované legislatívou, 
o takomto poskytnutí Vás budeme informovať, pokiaľ to legislatíva umožňuje. 

 
Vyhlasujeme, že k Vami objednanému overovaniu máme prijaté také opatrenia, aby overovanie 
bolo vykonané nestranne a objektívne. 
 
Vyhlasujeme, že v prípade Vašej nespokojnosti s výkonom našej práce je možné podať na 
adrese našej spoločnosti písomnú sťažnosť alebo odvolanie. Pri riešení Vašej sťažnosti alebo 
odvolania postupujeme podľa internej smernice, ktorá je Vám k dispozícii v sídle našej 
spoločnosti. 

 
 
 
 
 
 
 

.................................................... 
Ing. Rybianský Marián 

...................................... 
Ing. Dedinský Miroslav 

predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti 
TESTEK, a.s., 

vedúci inšpekčného útvaru 

člen predstavenstva a zástupca riaditeľa spoločnosti 
TESTEK, a.s. 

 

 


