Žiadosť, postup a podmienky overenia PEK, ktoré sú súčasťou STK z dôvodu zmeny
technologického vybavenia

Žiadosť o overenie plnenia podmienok v rozsahu podľa zákona č. 519/2011 (ďalej len
„žiadosť“) podá oprávnená osoba emisnej kontroly na základe rozhodnutia
obvodného úradu dopravy písomnou alebo elektronickou formou (vo formáte „doc“
alebo „pdf“ s kopírovateľným tlačeným textom) technickej službe v termíne
najneskôr do 21.6.2013.
Žiadosť musí obsahovať nasledujúce údaje:
o identifikačné údaje o žiadateľovi, a to


ak ide o fyzickú osobu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia,
adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o
podnikateľa aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,



ak ide o právnickú osobu názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo,
identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú
jeho štatutárnym orgánom,

o číslo rozhodnutia obvodného úradu dopravy o nariadení overenia plnenia
podmienok na udelenie oprávnenia,
o názov nainštalovaného MZZ,
o podpis oprávnenej osoby alebo, ak je právnickou osobou, fyzickej osoby
oprávnenej konať v mene oprávnenej osoby; v prípade podania elektronickou
formou musí byť podpis súčasťou naskenovaného dokumentu.
K žiadosti musia byť doložené nasledujúce prílohy:
o kópia schválenia vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia
používaného pri vykonávaní emisných kontrol nainštalovaného u oprávnenej
osoby,
o kópia výkresu pracoviska emisnej kontroly so zakreslením skutočného
umiestnenia jednotlivých základných komponentov schválenej zostavy MZZ
(autorizovaná dodávateľom MZZ),
o zoznam použitých komponentov (autorizovaný dodávateľom MZZ) alebo
dodací list k MZZ so zoznamom použitých komponentov,
o zoznam najmenej 20 kódov protokolov prislúchajúcich emisným kontrolám
uzatvoreným v AIS EK nie starším ako 2 mesiace so zaznamenaním vstupnej
a výstupnej snímky, ktoré budú použité na kontrolu prenášania snímok
zhotovených MZZ do AIS EK,
o čestné prehlásenie dodávateľa MZZ o zhode nainštalovaného MZZ so
schváleným typom.
Overenie plnenia podmienok vykonáva technická služba na základe žiadosti žiadateľa,
spravidla do 30 dní od dňa doručenia žiadosti, avšak najneskôr do 28.6.2013.

