sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
štátny dopravný úrad

Č. k. : 25891/2018/SCDPK/71846
Stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 20.09.2018

POVERENIE č. TSO/4/2018
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad (ďalej
len „ministerstvo“) podľa § 72 ods. 5 písm. a) a § 72 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z.
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 106/2018 Z. z.“) a podľa § 39 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných
vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto
vozidlá,

poveruje
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., IČO: 00 057 380
v zastúpení generálnym riaditeľom podniku – Ing. Jaroslav Crkoň,
so sídlom Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
(ďalej len „držiteľ poverenia“)
vykonávaním činnosti technickej služby kategórie A overovania vozidiel, systémov,
komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti podľa
§ 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.
na základe
Osvedčenia o akreditácii č. S-047 zo dňa 14. 09. 2018
a v rozsahu jeho Prílohy zo dňa 14. 09. 2018.

Toto poverenie je neprenosné na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu a v zmysle
§ 72 ods. 4 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. automaticky zaniká uplynutím času platnosti
vyššie uvedeného osvedčenia o akreditácii
dňa 14. 0 9 . 2 0 2 3 .
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Podmienky:
1. Držiteľ poverenia je povinný podľa § 73 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z., podľa
§ 2 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 136/2018 Z. z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej službe overovania (ďalej len vyhláška
č. 136/2018 Z. z.) a v súlade s platným osvedčením o akreditácii najmä zabezpečovať
činnosti súvisiace s vykonávaním testov typu komponentov a overovanie ich zhodnosti
na účely ich schvaľovania a vystavovať protokoly o testoch typu komponentu.
2. Držiteľ poverenia je oprávnený vykonávať činnosti podľa bodu 1 na účely typového
schválenia EÚ, ktoré upravujú regulačné akty, podľa § 16 zákona č. 106/2018 Z. z.
na základe a v rozsahu platného osvedčenia o akreditácii uvedeného v tomto poverení.
3. Držiteľ poverenia je povinný požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie
technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených
ako návrh na udelenie poverenia, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní
od vzniku týchto zmien.
4. V prípade, že držiteľ poverenia vykonáva testy komponentov subdodávateľsky
prostredníctvom tretích strán, subdodávateľská organizácia musí byť držiteľom platnej
akreditácie na výkon požadovaných činností.
5. Poverenie č. TSO/4/2018 na vykonávanie činnosti technickej služby má obmedzenú
platnosť a je neprenosné na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
6. Predĺženie platnosti poverenia na vykonávanie činnosti technickej služby overovania podľa
§ 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. bude vykonané na základe žiadosti
o predĺženie platnosti poverenia, ktorú je potrebné podať (doručiť) na ministerstvo pred
uplynutím času platnosti poverenia č. TSO/4/2018 a je podmienené zaplatením príslušného
a dokladovaním
správneho
poplatku
plnenia
požiadaviek
podľa
zákona
č. 106/2018 Z. z. a vyhlášky č. 136/2018 Z. z. Podľa § 72 ods. 4 písm. a) poverenie
na vykonávanie technickej služby overovania zaniká uplynutím času jeho platnosti, ktorá
je podľa § 71 ods. 4 obmedzená na základe obmedzenia platnosti osvedčenia o akreditácii
č. 321/2018. Po tomto dátume platnosť poverenia nie je možné predĺžiť. Ministerstvo môže
udeliť iba nové poverenie na vykonávanie činnosti technickej služby overovania podľa
§ 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. po splnení všetkých podmienok podľa
§ 71 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. a zaplatení príslušného správneho poplatku.
7. Držiteľ poverenia je oprávnený vykonávať činnosti technickej služby odo dňa doručenia
poverenia č. TSO/4/2018 , najneskôr však do dňa platnosti uvedeného poverenia.
8. Držiteľ tohto poverenia na vykonávanie technickej služby overovania môže podľa
§ 71 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z. požiadať o oznámenie technickej služby v orgánoch
Európskej hospodárskej komisie.

Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

