
V Z O R – Právnická osoba 

 

12-STK, s.r.o., Karloveská 14, 816 00 Bratislava, IČO: 11 111 111  

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Štátny dopravný úrad  

Námestie slobody 6 

P.O.Box č. 100 

810 05 Bratislava 
 

Vec: Návrh na udelenie povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly 

nad rámec existujúcej siete 

Podľa § 83 ods. 11 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.“) týmto 

podávame návrh na udelenie povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly 

nad rámec existujúcej siete pre hlavné mesto Bratislava. 

Identifikačné údaje navrhovateľa: 

názov a adresa sídla alebo obchodné meno a sídlo: 12-STK, s.r.o., Karloveská 14, 816 00 

Bratislava 
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

identifikačné číslo: 11 111 111 

meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom: Viliam Vilko - 

konateľ 
 

Preukázanie splnenia podmienok podľa § 83 ods. 10 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.: 

Súčasný počet stacionárnych staníc technickej kontroly v hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave nezodpovedá zabezpečeniu dostatočnej minimálnej konkurencie podľa 

časti A ods. 1 písm. a) prílohy č. 1 k zákonu č. 106/2018 Z. z., čo je 20 stacionárnych staníc 

technickej kontroly. 

V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave je k dnešnému dňu vydaných 12 oprávnení 

na vykonávanie technickej kontroly v stacionárnej stanici technickej kontroly a 4 povolenia 

na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly, čím sú vytvorené predpoklady pre vznik 

ďalšej stacionárnej stanice technickej kontroly.  

 

Správny poplatok vo výške 3000 eur podľa položky 78 písm. e) prvý bod Sadzobníka 

správnych poplatkov: 

V prílohe priložený uhradený správny poplatok zakúpený na Slovenskej pošte vo forme QR 

kódu. 

 

V Bratislave, dňa 20.5.2018 

          Viliam Vilko – konateľ 

         odtlačok pečiatky a podpis 

  



V Z O R – fyzická osoba, podnikateľ 
 

 

Viliam Vilko - STK, Pražská 15, 820 25 Bratislava, IČO: 11 111 111 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Štátny dopravný úrad  

Námestie slobody 6 

P.O.Box č. 100 

810 05 Bratislava 
 

Vec: Návrh na udelenie povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly 

nad rámec existujúcej siete 

Podľa § 83 ods. 11 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.“) týmto 

podávame návrh na udelenie povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly 

nad rámec existujúcej siete pre okres Galanta. 

Identifikačné údaje navrhovateľa: 

obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena: Viliam Vilko - 

STK 
dátum narodenia: 29.2.1973 

adresu sídla: Pražská 15, 820 25 Bratislava 

identifikačné číslo: 11 111 111 

miesto podnikania: Bratislavská 1, 924 01 Galanta 

 

Preukázanie splnenia podmienok podľa § 83 ods. 10 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.: 
Podľa výpočtu, ktorý predkladáme v prílohe, je nesporné, že v okrese Galanta je predpoklad vyťaženia 

viac ako 25% kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly podľa časti 

A ods. 1 písm. b) prílohy č. 1 k zákonu č. 106/2018 Z. z. 

 

Správny poplatok vo výške 3000 eur podľa položky 78 písm. e) prvý bod Sadzobníka 

správnych poplatkov: 

V prílohe priložený uhradený správny poplatok zakúpený na Slovenskej pošte vo forme QR 

kódu. 

 

V Bratislave, dňa 20.5.2018 

                  Viliam Vilko 

         odtlačok pečiatky a podpis 


