TESTEK, a.s., P.O.Box 84, Plachého 14, SK - 840 02 Bratislava 42
IČO: 35 914 114, IČ DPH: SK2021922694, DIČ: 2021922694

CENNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB

POSKYTOVANÝCH TECHNICKOU SLUŽBOU TECHNICKEJ KONTROLY
(platný od 01.12.2021)

Produkt / služba

Pol.

jednotková cena

A. Informačný systém, doklady, pečiatky a súvisiace služby a produkty používané pri TK
Protokol o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola (1+1 list)
Osvedčenie o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola
Priesvitný obal na osvedčenie
Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí - ADR (1+1+1 list)
Potvrdenie o TK na vydanie prepravného povolenia - CEMT (1 list)
Kniha príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek
Kniha príjmu a výdaja pečiatok
Pečiatka používaná pri TK - drevená *
Pečiatka používaná pri TK - samonamáčacia *
Gumička k pečiatke používanej pri TK *
Vytvorenie elektronického protokolu o technickej kontrole v celoštátnom informačnom systéme
A13
technických kontrol
A1
A2
A3
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12

A14 Prístup k rozhraniu pre získanie zoznamu kontrol z celoštátneho informačného systému

0,68 EUR
0,77 EUR
0,06 EUR
0,55 EUR
0,18 EUR
6,64 EUR
- EUR
17,76 EUR
24,90 EUR
11,25 EUR
1,25 EUR
20 EUR / mesačne

* príplatok za expresnú výrobu pečiatky / gumičky do 2 pracovných dní je 100% z ceny

B. Vzdelávanie kontrolných technikov a súvisiace produkty
Teoretická časť základného školenia pre jednu osobu, vrátane poskytnutia sady študijných
textov
B1b Praktický výcvik základného školenia pre jednu osobu, s realizáciou na zmluvnej STK
Teoretická časť rozširovacieho školenia pre jednu osobu - ADR alebo CEMT - vrátane
B2a
poskytnutia sady študijných textov
B2b Praktický výcvik rozširovacieho školenia pre jednu osobu, s realizáciou na zmluvnej STK
B3 Doškoľovací kurz (1 osoba) - vrátane poskytnutia sady študijných textov **
B4 Školenie na vykonávanie administratívnych činností
Odborná príprava na skúšku z overenia znalostí o vozidlách - vrátane
B5
poskytnutia sady študijných textov
B6 Skúška z overenia znalostí o vozidlách - vrátane zápisnice ***
B7 Predpisy pre technické kontroly vozidiel (formát A4)
B8 Preverenie dôveryhodnosti podľa § 167 ods. 5 písm. a) a e) zákona č. 106/2018 Z. z.
B9 Podklady k základnému školeniu technikov technickej kontroly (formát A4, farebné)
Webinár - e-learningový portál - cena pri využití služby na danej STK za jeden aj neúplný kalendárny
B10
B1a

mesiac, bez ohľadu na počet užívateľov z tejto STK a ich prístupov****

578,00 EUR
266,00 EUR
312,00 EUR
133,00 EUR
99,00 EUR
10,00 EUR
380,00 EUR
50,00 EUR
14,50 EUR
5,00 EUR
30,00 EUR
29,90 EUR

** nevzťahuje sa na doškoľovacie kurzy podľa § 92 ods. 8 a ods. 9 zákona č. 106/2018 Z. z.
*** pre účastníkov školenia na získanie znalostí o vozidlách organizovaného technickou službou technickej kontroly zľava z poplatku 50 %
**** zľava z ceny 80% pre firmy prevádzkujúce STK v prípade, ak TESTEK, a.s. neeviduje voči príslušnej firme nijakú faktúru po splatnosti
k poslednému kalendárnemu dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa robí fakturácia za webinár

C. Overovanie plnenia podmienok na vykonávanie TK - inšpekcia
C1

Počiatočné overenie plnenia podmienok (1 kontrolná linka STK) - vrátane prípravy, cestovných
nákladov, výkonu na mieste, vypracovania a zaslania správy z overenia *****

595,00 EUR

C2

Priebežné overenie plnenia podmienok (1 kontrolná linka STK) - vrátane prípravy, cestovných
nákladov, výkonu na mieste, vypracovania a zaslania správy z overenia *****

495,00 EUR

***** pri viaclinkovej STK sa jednotková cena navyšuje o 15 % za každú ďalšiu kontrolnú linku STK
Pozn.: pri nevyhnutnom 2. a každom nasledujúcom výjazde k tej istej oprávnenej osobe v rámci jedného overenia sa bude účtovať 0,3 €/km
cesty + náklady na ubytovanie pracovníkov.

D. Overovanie vhodnosti zariadení používaných pri TK
D1

Overenie vhodnosti zariadenia používaného pri TK (1 zariadenie)

25,00 EUR / hod.
+ cest. náklady******

E. Overovanie spôsobilosti osôb odborne spôsobilých na kalibráciu
E1

Overenie spôsobilosti odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení používaných pri
technickej kontrole

25,00 EUR / hod.
+ cest. náklady******

****** + cest. náklady: + 0,3 €/km cesty + náklady na ubytovanie pracovníkov.

F. Informačný servis STK
Prístup k všeobecne záväzným právnym predpisom a schváleným metodickým pokynom v elektronickej forme je priebežne a
bez spoplatnenia možný prostredníctvom internetovej stránky http://www.testek.sk .
Nahlásenie na bezplatný odber informácií o novinkách elektronickou poštou je možné zaslaním e-mailu s predmetom
"prihlásenie do infoservisu" na adresu infoservis@testek.sk .
Dodacia lehota produktov uvedených v časti A je do 5 pracovných dní nasledujúcich po dni doručenia objednávky. V prípade platby vopred sa
dodacia lehota ráta 5 pracovných dní nasledujúcich po dni obdržania celej sumy zálohovej platby na bankový účet TESTEK, a.s.
Pri dobierke alebo platbe vopred je potrebné v objednávke v poli "Poznámka" uviesť zvolený spôsob platby. Pri voľbe platby vopred uveďte v
tomto poli aj e-mailovú adresu, na ktorú Vám bude zaslaná zálohová faktúra.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Ing. Marián Rybianský, v.r.
riaditeľ spoločnosti

