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CENNÍK
Položka
A. Ceny za výkon kontrol technického stavu motorových a ich prípojných vozidiel
I. Technické kontroly vozidiel pravidelné, opakované a zvláštne v plnom rozsahu
Dvojkolesové motorové vozidlá motocykle (L1e, L3e, L4e );
Ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e);
Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami na prepravu osôb s najviac 8 miestami + miesto vodiča
(M1)
Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami na dopravu nákladov s celk. hmotnosťou do 3,5 t (N1)
Trojkolky a štvorkolky (L5e, L7e)
Prípojné vozidlá s celk. hmotnosťou menej ako 0,75 t (O1, O2)
Prípojné vozidlá za traktory s celk. hmotnosťou do 1,5 t (R1)
Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami na prepravu tovaru nad 3,5 t (N2, N3, M1,M2, M3, )
Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 0,75 t ( O3, O4);
Prípojné vozidlá za traktory s celk. hmotnosťou nad 1,5 t (R2, R3, R4)
Kolesové traktory do 40 km/hod (T1, T2, T3, T4,T5)
Traktory pásové a pracovné stroje (C1, C2, C3, C4, C5, Ps)
Skútre snežné (Ls)
II. Technické kontroly vozidiel opakované a zvláštne v čiastočnom rozsahu
Opakovaná kontrola
Zvláštna kontrola v čiastočnom rozsahu (identifikácia vozidla + Jedna kontr. skupina)
Opakovaná kontrola nad 3,5t
III. Technické kontroly administratívne
Technická kontrola administratívna – vozidlá všetkých kategórií
IV. Súvisiace služby
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole
Vystavenie opisu protokolu
Dovoz - administratívny poplatok
B. Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel
I. Emisné kontroly pravidelné a zvláštne
Vozidlá so vznetovým motorom (nafta)
Vozidlá so zdokonaleným emisným systémom (benzín + R KAT)
Vozidlá nad 3,5 t, autobusy s viac ako 9 sedadlami (N2, N3, M2, M3, T)
II. Emisné kontroly administratívne
Emisná kontrola administratívna – vozidlá všetkých kategórií
III. Súvisiace služby
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky o EK
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o EK
C. Ceny za výkon iných služieb
I.
Prednostný termín
Kontrola brzdového obloženia
Ceny sú uvedené v EUR s DPH               CENY ZÁVISIA OD TYPU A KATEGÓRIE VOZIDLA !!!!!!!    

Cena

30,00 €
30,00 €
31,00 €
31,00 €
39,00 €
21,00 €
21,00 €
71,00-€
46,00-€
41,00.-€
56,00,-€
56,00,-€
41,00-€
6,00,-€
10,00 €
16,00 €
6,00 €
2,60 €
1,40 €
3,00 €
10,00 €

26,00 €
26,00 €
26,00.-€
6,00.-€
2,60 €
1,40 €

10.-€
20.-€

