sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
štátny dopravný úrad

Č. k.: 18388/2019/SCDPK/42758
Stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 24. 5. 2019

OSVEDČENIE
o schválení vhodnosti zariadenia
Držiteľ osvedčenia :

Homola spol. s r.o., Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava

IČO :

31 325 921

Druh zariadenia:

Typ zariadenia:

Analyzátor
Otáčkomer
Teplomer

AVL DiGas 4000
AVL DiGas 4000
AVL DiGas 4000

Meno a adresa výrobcu:

AVL DiTEST Fahrzeugdiagnose GmbH, Alte Poststrasse
152, A-8020 Graz, AUT

Výrobok je určený:

Na použitie pri vykonávaní emisných kontrol so zážihovým
motorom s nezdokonaleným emisným systémom.

Softvérová verzia:
4000SK-2.3
-

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad,
podľa § 136 ods. 2 písm. a) tridsiatehoštvrtého bodu 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 v nadväznosti na návrh zástupcu výrobcu podľa § 78 ods. 3 zákona
č. 106/2018 Z. z. a podľa § 15 vyhlášky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
v oblasti emisnej kontroly
osvedčuje
uvedený typ zostavy zariadenia vyhotovenia a vybavenia podľa správy z overenia vhodnosti
zariadenia č. 005-19-MZK zo dňa 17. 4. 2019, vypracovanej technickou službou emisnej
kontroly, S-EKA, spol. s r.o., Kupecká 5, 949 01 Nitra, predloženej v schvaľovacom konaní,
ako vhodnú na používanie pri emisnej kontrole so zážihovým motorom s nezdokonaleným
emisným systémom a podľa § 78 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. vydáva toto osvedčenie
o schválení vhodnosti zariadenia.
Podmienky:
1. Ku každej zostave zariadenia dodanej na pracovisko emisnej kontroly je držiteľ
osvedčenia povinný vydať kópiu tohto osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia.
2. Držiteľ osvedčenia je povinný zabezpečiť poučenie alebo vyškolenie technikov emisnej
kontroly na používanie zostavy zariadenia.
3. Držiteľ osvedčenia je povinný dodať len také zariadenie, ktoré spĺňa technické
požiadavky a je zhodné so schválením vhodnosti zariadenia.
4. Držiteľ osvedčenia je povinný zabezpečiť servis a náhradné dielce pre zariadenie po dobu
platnosti osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia.
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5. Držiteľ osvedčenia je povinný požiadať o zmenu v udelenom osvedčení, ak sa zmena týka
podmienok, údajov a dokladov ustanovených ako návrh na schválenie vhodnosti
zariadenia, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien.
6. Osvedčenie o schválení vhodnosti zariadenia zaniká dňom nadobudnutia platnosti zmien
technických požiadaviek pre konkrétne zariadenie.
7. Typový schvaľovací orgán môže zmeniť osvedčenie o schválení vhodnosti zariadenia,
ak držiteľ osvedčenia požiada o zmenu osvedčenia. Ak typový schvaľovací orgán
po posúdení zmien podmienok, údajov a dokladov predložených držiteľom osvedčenia
zistí, že sú na to dôvody, môže udeliť nové osvedčenie.
Pečiatka:
JUDr. Bohuš Chochlík
riaditeľ štátneho dopravného úradu

