sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
štátny dopravný úrad

Č. k.: 26330/2017/SCDPK/67727
Stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 2. 10. 2017

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad (ďalej
len „ministerstvo“) ako príslušný ústredný orgán štátnej správy vydáva podľa § 32 a § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“)

rozhodnutie,
ktorým v súlade s ustanovením § 99 písm. l) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“)
spoločnosti
Robert Bosch, spol. s r. o., IČO 31 355 579
v zastúpení konateľmi spoločnosti - Ing. Karol Ondruš,
Ing. Nora Houšťavová a Ing. Milan Šlachta
so sídlom Ambrušova 4, 821 04 Bratislava
(ďalej len „účastník konania“)

schvaľuje vhodnosť meradla
podľa správy č. 006-13-MZK o overení vhodnosti meradla vypracovanej dňa 6. decembra
2013 v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. poverenou
technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel:
Zostava meradla:
a) meradlo na meranie otáčok motora:
- typ: BOSCH BEA 150, BOSCH BEA 250 a BOSCH BEA 350
b) meradlo na meranie teploty oleja v motore:
- typ: BOSCH BEA 150, BOSCH BEA 250 a BOSCH BEA 350
c) meradlo na meranie uhla zopnutia kontaktov prerušovača a uhlu predstihu
zapaľovania:


Motortester – typ: BOSCH BEA 250 a BOSCH BEA 350

d) meradlo na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého,
uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch a
hodnoty lambda vybavené zariadením na komunikáciu s OBD
umožňujúcim automatizovaný postup merania a prenos údajov a
hodnôt do databázy automatizovaného informačného systému:


nespálených
s indikáciou
a softvérom
nameraných

Analyzátor - typ: BOSCH BEA 250 a BOSCH BEA 350
- softvérová verzia: V1.20-SK

e) meradlo na meranie dymivosti výfukových plynov vybavené zariadením na
komunikáciu s OBD a softvérom umožňujúcim automatizovaný postup merania
a prenos údajov a nameraných hodnôt do databázy automatizovaného informačného
systému:
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Dymomer - typ: BOSCH BEA 150 a BOSCH BEA 350
- softvérová verzia: V1.20-SK

f) komunikačné zariadenie:
- typ: BOSCH BEA 150, BOSCH BEA 250 a BOSCH BEA 350
g) externý otáčkomer:
- typ: BOSCH BEA 040, BOSCH BDM 300, NUSSBAUM REVOLUTION
a NUSSBAUM REVOLUTION 2
Výrobca meradla:

ROBERT BOSCH GMBH, DEU

na použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel. Osvedčenie o schválení
vhodnosti meradla používaného pri emisných kontrolách motorových vozidiel je
neoddeliteľnou súčasťou tohto schválenia.
Podmienky:
1 . Účastník konania je povinný ku každému meradlu dodanému do siete pracovísk emisných
kontrol motorových vozidiel vydať kópiu „osvedčenia o schválení vhodnosti meradla“,
ktoré bolo vydané ministerstvom pod číslom 29803/2015/C222-SCDPK/83751 dňa 2. 10.
2017.
2. Účastník konania je povinný zabezpečiť poučenie alebo vyškolenie technikov emisných
kontrol motorových vozidiel na používanie zostavy meradla.
3 . Zostavy meradiel dodávané do siete pracovísk emisných kontrol motorových vozidiel
musia byť zhodné so schválenou zostavou meradla.
4. Účastník konania je povinný zabezpečiť servis a náhradné diely po dobu platnosti
osvedčenia o schválení vhodnosti meradla.
Odôvodnenie:
Pretože žiadosti účastníka konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, odôvodnenie
podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. nie je potrebné.
Správny poplatok v hodnote 100,- eur (položka 78b písm. a) sadzobníka správnych
poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov) bol vybraný prostredníctvom Potvrdenia o úhrade správneho poplatku
s QR kódom (ID: C75-070917-0005) na samoobslužnom platobnom kiosku.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho
doručenia podať rozklad v zmysle ustanovenia § 61 ods. 1 zákona číslo 71/1967 Zb.
na ministerstvo. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.
Príloha: Osvedčenie o schválení vhodnosti meradla
Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

