Cenník technických kontrol (TK) platný od 01.07.2021
TK pravidelná, TK zvláštna a opakovaná v plnom rozsahu

Kategória vozidla

Cena v € s DPH**

motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky

L1e, L3e, L4e,L2e, L6e

23,-

osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky

M1, N1, L5e, L7e

35,-

osobné a dodávkové s LPG alebo CNG

M1, N1

39,-

prípojné do 0,75 t

O1,R1

25,-

prípojné nad 0,75 t do 3,5 t

O2

28,-

prípojné nad 3,5 t

O3,O4

40,-

nákladné a autobusy

N2,N3,M2,M3

61,-

nákladné a autobusy s LPG alebo CNG

N2,N3,M2,M3

68,-

traktory kolesové

T1,T2,T3,T4,T5

47,-

prípojné za traktory

R2,R3,R4

40,-

pracovné stroje

Ps, PN

61,-

TK opakovaná, zvláštna v čiastočnom rozsahu, administratívna, pri
dovoze a nad rámec TK

Kategória vozidla

Cena v € s DPH**

TK opakovaná

L1e,L3e, L4e,L2e,L6e,O2

13,-

TK opakovaná zľavnená *

L1e,L3e, L4e,L2e,L6e,O2

10,-

TK opakovaná ak sú predmetom kontroly aj brzdy

L1e,L3e, L4e,L2e,L6e,O2

20,-

TK opak. zľavnená ak sú predmetom kontroly aj brzdy*

L1e,L3e, L4e,L2e,L6e,O2

13,-

TK opakovaná

všetky okrem Lx a O2

20,-

TK opakovaná zľavnená *

všetky okrem Lx a O2

14,-

TK opak. ak sú predmetom kontroly aj brzdy

do 3,5t

24,-

TK opak. zľavnená ak sú predmetom kontroly aj brzdy*

do 3,5t

21,-

TK opak. ak sú predmetom kontroly aj brzdy

nad 3,5t

43,-

TK opak. zľavnená ak sú predmetom kontroly aj brzdy *

nad 3,5t

33,-

TK opakovaná

O3,O4, R2,R3,R4

23,-

TK opakovaná zľavnená *

O3,O4, R2,R3,R4

19,-

TK opak. ak sú predmetom kontroly aj brzdy

O3,O4, R2,R3,R4

32,-

TK opak. zľavnená ak sú predmetom kontroly aj brzdy*

O3,O4, R2,R3,R4

22,-

TK zvláštna v čiastočnom rozsahu, ak sú predmetom aj brzdy

do 3,5t

24,-

TK zvláštna v čiastočnom rozsahu

do 3,5t

18,-

TK zvláštna v čiastočnom rozsahu, ak sú predmetom kontroly aj brzdy

nad 3,5t

33,-

TK zvláštna v čiastočnom rozsahu

nad 3,5t

21,-

TK administratívna

všetky

14,-

TK administratívna zľavnená *

všetky

9,-

Súvisiace služby

Kategória vozidla

Cena v € s DPH

Vystavenie osvedčenia o TK

všetky

6,-

Príplatok pri dovoze / vlastnej výrobe (doplnenie údajov)

všetky

16,-

Oprava / Opis protokolu TK

5,-

Simulácia zaťaženia

30,-

Priebežné overovanie vozidla (bez úradného záznamu)

do 3,5t

20,-

Priebežné overovanie vozidla (bez úradného záznamu)

nad 3,5t

25,-

Cena za prednostné vykonanie technickej kontroly

Kategória vozidla

Cena v € s DPH

Všetky kontroly

Všetky kategórie

Základná cena
kontroly + 100 %

Upozornenie :
V cene za vykonanú službu nie je zahrnutá cena za vystavenie osvedčenia.
* cena, ak bola predchádzajúca kontrola vykonaná na našom pracovisku
** cena za službu bez osvedčenia

Cenník emisných kontrol (EK) platný od 01.07.2021

Druh kontroly

Kategória vozidla

Cena v € s DPH

Pravidelná a zvláštna EK do 3,5t

M1, N1,

33,-

Pravidelná a zvláštna EK nad 3,5t

M1, N2, N3, M2, M3, T, Ps

42,-

Opakovaná EK do 3,5t

M1, N1,

33,-

Opakovaná EK do 3,5t zľavnená*

M1, N1

20,-

Opakovaná EK nad 3,5t

M1, N2, N3, M2, M3, T, Ps

42,-

Opakovaná EK nad 3,5t zľavnená*

M1, N2, N3, M2, M3, T, Ps

27,-

EK administratívna

všetky

14,-

EK administratívna zľavnená *

všetky

9,-

Súvisiace služby

Kategória vozidla

Cena v € s DPH

Vystavenie osvedčenia

všetky

6,-

Doplatok pri LPG, CNG

všetky

5,-

Priebežné overovanie vozidla (bez úradného záznamu)

do 3,5t

15,-

Priebežné overovanie vozidla (bez úradného záznamu)

nad 3,5t

20,-

Cena za prednostné vykonanie technickej kontroly

Kategória vozidla

Cena v € s DPH

Všetky kontroly

Všetky kategórie

Základná cena
kontroly + 100 %

Upozornenie :
- v cene za vykonanú službu nie je zahrnutá cena za vystavenie osvedčenia
- * zľavnená cena sa účtuje, ak bola predchádzajúca kontrola vykonaná na našom pracovisku

Cenník kontroly originality (KO) platný od 01.07.2021
Cena základnej
KO v € s DPH

Vozidlo, kategória
do 50 cm3 (L1e, L2e)

Kategória L

nad 50

cm3

51,-

(L3e,L4e,L5e,L6e,L7e)

65,-

Osobné motorové vozidlá s najviac 9 sedadlami (M1)

72,-

Autobusy s viac ako 9 sedadlami s mc 5t (M2)

118,-

Autobusy s viac ako 9 sedadlami s mc nad 5t (M3), M1 nad 3,5t

121,-

Motorové vozidlá na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou do 3,5t (N1)

72,-

Motorové vozidlá na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou do 12t (N2)

118,-

Motorové vozidlá na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou nad 12t (N3)

121,-

Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5t (O1,O2)

68,-

Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 10t (O3)

85,-

Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 10t (O4)

85,-

Kolesové traktory kategória T

Kolesové traktory do 40km/h (T1, T2, T3, T4, T5)

123,-

Prípojné vozidlá kategória R

Prípojné vozidlá za traktory (R1, R2, R3, R4)

65,-

Pracovné stroje kategória P

Pracovný stroj samohybný P S, pracovný stroj nesený PN

133,-

Kategória M

Kategória N

Prípojné vozidlá kategória O

Cena ostatných
KO v € s DPH
Administratívna KO

53,-

Opakovaná KO

53,-

Skrátená KO

70% z ceny základnej KO príslušného vozidla

Cena pridelených cenín
Kontrolné bezpečnostné
nálepky KO 6ks + 6ks

17,-

Kontrolné bezpečnostné nálepky
MS KO 3ks

9,-

Kontrolná bezpečnostná nálepka
QR

4,-

Kontrolné bezpečnostné nálepky
ND 1ks

2,-

Kontrolné bezpečnostné nálepky
KO 6 ks

10,-

Odo Pass

10,-

Ceny zvláštnych úkonov
Odo Pass na vlastnú žiadosť

25,-

Oprava protokolu technikom KO

5,príplatok k základnej kategórii

Symbol G

18,-

Cena za prednostné vykonanie kontroly originality (bez objednania)
Všetky kategórie

príplatok 100 % základnej ceny

Základná cena +
100 %

V cene KO je započítaný odborný posudok o kontrole originality (2x tlačivo).
V cene KO nie sú započítané kontrolné bezpečnostné nálepky, ktoré sa aplikujú na vozidlo pri prvej kontrole originality.
Cena za ODO - Pass EU sa účtuje v závislosti od záznamov v RPZV – (register prevádzkových záznamov vozidla), alebo ak o danú
službu požiada zákazník.

Cenník zvláštnych kontrol vykonaných u zákazníka platný od 01.04.2021
Vozidlo s obmedzenou prevádzkou - farmárske značky (VOP)

Kategória vozidla

Ra

Ta

Vzdialenosť v km

Cena v € s DPH

TK zvláštna do 50 km tam a späť

115,-

TK zvláštna do 100 km tam a späť

120,-

TK zvláštna do 150 km tam a späť

130,-

TK zvláštna nad 150 km tam a späť

Dohodou

TK zvláštna 50km tam a späť

125,-

TK zvláštna do 100km tam a späť

130,-

TK zvláštna do 150km tam a späť

140,-

TK zvláštna nad 150 km tam a späť

Dohodou

Ceny platia pri vykonaní kontrol 3 až 5 vozidiel na jednom mieste. Kontrola 2 vozidiel + 50% ceny každého vozidla.
Kontrola samostatného vozidla + 100% ceny vozidla. Pri vykonaní 5 a viac kontrol na jednom mieste - 10 % z ceny
každého vozidla.

