S T K – I. M. B., s.r.o. Vinohrady 17, 940 67 Nové Zámky

Ceny za výkon kontrol technického stavu motorových
a ich prípojných vozidiel platné od 01.03.2017
Technické kontroly pravidelné a zvláštne v plnom rozsahu
Osobné motorové vozidlá (M1); nákladné vozidlá do 3,5 t (N1)
Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h( L5e,L7e)
Motorové vozidlá na prepravu tovaru nad 3.5 t (N2,N3),
autobusy (M2,M3), kolesové traktory nad 40 km/h. T5
Kolesové traktory (T1,T2,T3,T4)
Pracovné stroje Ps a traktory pásové C1,C2,C3,C4,C5
Zvláštna kontrola na vozidlá, (M1, N1)
Zvláštna kontrola čiastková, všetky kategórie
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1) s benzínovým motorom vybaveným zariadením na pohon plynom
Ľahké prípojné vozidlá do 0.75 t (O1), (R1)
Prípojné vozidlá 0.75 t – 3.5 t (O2),príp. voz. za traktory 1.5 t –3.5 t (R2)
Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3.5(O3,O4,R3,R4
Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle (L1e,L3e,L4e), ľahké
trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e,L6e)
Dovoz M1,N1 B,D,R-KAT
Dovoz M1,N1,B D,R-KAT+LPG,CNG
Dovoz N2,N3,M2,M3
Dovoz O1
Dovoz O2
Dovoz O3,O4,R3,R4
Dovoz T
Dovoz L1e,L2e
Dovoz L3e,L4e,L5e,L6e,L7e
Technické kontroly opakované
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1),
benzín, nafta, Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h ( L5e, L7e)
Motorové vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N2, N3); autobusy (M2,
M3), kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5)

Cena s DPH
(20%) EUR
20.50
37.00
30.00
40.00
20.50
11.00
29.00
10.50
15.50
21.00
12.50
35.00
43.00
52.00
23.50
30.00
35.50
38.00
24.00
27.00
Cena s
DPH (20%)
EUR
6.00 / 3.50*
8.50 / 6.00*

Prípojné vozidlá nad 3,5 t (O3, O4, Ra3, Ra4)
Motocykle (L1e, L3e, L4e) ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové
vozidlá (L2e,L6e)

10.0/ 5.00*

4.50/ 2.50*

Technické kontroly administratívne
Všetky kategórie
Administratívna kontrola na vydanie prepravného povolenia
Kontrola výrobných čísiel (Zvláštna kontrola skupiny 100)
Súvisiace služby
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole
Simulácia zaťaženia vozidla
Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole
Technické kontroly vozidiel na vydanie prepravného povolenia CEMT ( III, IV,V)
Nákladné motorové vozidlá a ťahače (N2, N3)
Prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3, O4)

*Opakovaná

5.00
6.00
5.00
3.50
2.50
20.00
4.00

95.00
55.00

, ak bola predchádzajúca TK vykonaná na našom pracovisku s výsledkom

„nespôsobilé“

