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ZÁKON
z 11. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
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548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z.,
661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z.,
214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z.,
405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z.,
451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z.,
495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z.,
8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z.,
188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z.,
274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z.,
304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z.,
307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z.,
478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z.,
594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z.,
92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z.,
119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z.,
223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z.,
256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z.,
363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z.,
392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z.,
405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z.,
519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z.,
49/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z. a
251/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
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1. V § 7 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo v poboèke zahraniènej banky a v odsekoch 2 a 3 sa za slovo banke vkladajú slová alebo
v poboèke zahraniènej banky.
2. V § 7 ods. 5 prvej vete sa slová Slovenska,6a) ktorý
je platný nahrádzajú slovami Slovenska6a) v deò predchádzajúci prvému kalendárnemu dòu v mesiaci,
v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje jeho
suma.
3. V § 10 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Vo veciach Obchodného vestníka môe po predchádzajúcom súhlase poplatníka a po jeho oboznámení
o výke zaplateného poplatku, ktorý sa má vráti pod¾a
odseku 1, 2 alebo odseku 4, správny orgán poplatok
vráti potovým poukazom na úèet poplatníka alebo
prevodom z úètu v banke alebo poboèke zahraniènej
banky aj bez vydania rozhodnutia, èo správny orgán
vyznaèí v spise..
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Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 8 a
10.
4. § 17 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Poplatky platené kolkovými známkami sú príjmom tátneho rozpoètu Slovenskej republiky..

i)

5. Za § 19g sa vkladá § 19ga, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 19ga
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. októbra 2012
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30.
septembra 2012, vyberajú sa poplatky pod¾a predpisov
úèinných do 30. septembra 2012..
6. V nadpise § 19h sa slová 1. januára 2013 nahrádzajú slovami 1. januára 2014 a v texte sa slová 30.
septembra 2013 nahrádzajú slovami 30. septembra
2014 a slová 31. decembra 2012 sa nahrádzajú slovami 31. decembra 2013.
7. V prílohe Preh¾ade sadzobníka správnych poplatkov sa na konci pripájajú tieto slová: XXII. Ochrana
utajovaných skutoèností .......................... 271 a 272.
8. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloka 2 vrátane oslobodenia a poznámok znie:
Poloka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu
alebo písomnej informácie z úradných
kníh, úradných záznamov, evidencií,
registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za kadú
aj zaèatú stranu ..................................... 1,50 eura
b) Vyhotovenie výpisu z matriènej knihy
alebo písomného potvrdenia matrièným
úradom s výnimkou prvého úradného
výpisu z knihy narodení, knihy manelstiev,
knihy úmrtí ................................................... 5 eur
c) Osvedèenie odpisu (fotokópie), výpisu
alebo písomnej informácie z úradných kníh,
úradných záznamov, registrov listín a zo
spisov alebo súkromných spisov v úradnej
úschove, za kadú aj zaèatú stranu
v slovenskom jazyku ............................... 1,50 eura
v cudzom jazyku .......................................... 3 eurá
d) Vyhotovenie a osvedèenie matrièných
dokladov a iných potvrdení o osobnom stave
zasielané cudzím zastupite¾ským úradom
v Slovenskej republike ............................ 9,50 eura
e) Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné úèely
ako na úèel výkonu regulovaných povolaní
a regulovaných odborných èinností v Slovenskej republike ......................................... 6,50 eura
f) Uznávanie dokladov o vzdelaní na úèely
výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných èinností v Slovenskej
republike .............................................. 99,50 eura
g) Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti
dokladov o vzdelaní8a) ................................... 3 eurá
h) Vydávanie potvrdení o regulovaných

j)

k)

l)
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povolaniach a odbornej praxi nadobudnutej v Slovenskej republike okrem vydávania potvrdení pod¾a písmena k) ............ 6,50 eura
Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných
mimo Európskej únie, Nórska, Lichtentajnska, Islandu a vajèiarska, ktoré u
boli uznané v niektorom èlenskom táte
Európskej únie, Nórsku, Lichtentajnsku,
na Islande a vo vajèiarsku, a uznávanie
stupòa dosiahnutého vzdelania ................... 33 eur
Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných pecializácií v zdravotníckych povolaniach8b) lekár a zubný lekár na úèel výkonu
zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky pred dòom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii ............ 250 eur
Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach8b) na úèel výkonu
zdravotníckeho povolania mimo územia
Slovenskej republiky pred dòom pristúpenia
Slovenskej republiky
k Európskej únii ...................................... 250 eur
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo
písomnej informácie z kvalifikaèného dokladu
zdravotníckeho pracovníka
v slovenskom jazyku .................................... 5 eur
v cudzom jazyku ........................................... 8 eur
Oslobodenie

Od poplatkov pod¾a písmen a) a b) tejto poloky sú
oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
kninice, múzeá, galérie a tátne divadlá. Od poplatkov
pod¾a písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných pecializáciách zdravotníckych
pracovníkov.
Poznámky
1. Poplatok pod¾a písmena a) tejto poloky sa vyberie
po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok pod¾a písmena a) tejto poloky sa nevyberie
za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení,
knihy manelstiev, knihy úmrtí po oprave chybného
údaja vykonaného z úradnej povinnosti..
9. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 3 prvom bode písm. a) sa slová
0,50 eura nahrádzajú slovami 1,50 eura, v písmene
b) sa slová 3 eurá nahrádzajú slovami 5 eur a v písmene c) sa slová 6,50 eur nahrádzajú slovami 10
eur.
10. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 5 písm. g) sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 66 eur.
11. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa sa za poloku 6 vkladá poloka 6a, ktorá
znie:
Poloka 6a
a) Zápis do zoznamu podnikate¾ov vedených
Úradom pre verejné obstarávanie pod¾a
osobitného predpisu10a) ................................ 66 eur
b) Predåenie zápisu v zozname podnikate¾ov
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vedených Úradom pre verejné obstarávanie pod¾a osobitného predpisu10a) .............. 66 eur
c) Vykonanie zmeny údajov v zozname
podnikate¾ov vedených Úradom pre verejné
obstarávanie pod¾a
osobitného predpisu10a) ...................... 16,50 eura.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 129 a 132 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 232/2008 Z. z..

12. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 8 sa slová 3 eurá nahrádzajú
slovami 5 eur.
13. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloka 10 vrátane oslobodenia a poznámok znie:
Poloka 10
a) Vydanie
1. výpisu z katastra nehnute¾ností, za kadých aj zaèatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu,
2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za kadých aj zaèatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
3. písomnej identifikácie parciel, za kadých aj zaèatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy
bývalého pozemkového katastra alebo
z pozemkovokninej mapy alebo mapy
urèeného operátu, za kadú kópiu
formátu A3, A4 .......................................... 8 eur
b) Vydanie kópie originálu listu vlastníctva,
kópie pozemkovokninej vloky alebo
bývalého pozemkového katastra, za kadých
aj zaèatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov
alebo nebytových priestorov .......................... 8 eur
c) Vydanie druhého a ïalieho rovnopisu
verejných listín uvedených v písmenách a) a b) .................................................. 3 eurá
d) Vydanie grafickej identifikácie parciel, za
kadých aj zaèatých 20 identifikovaných
parciel zobrazených na liste formátu A4
v mierke mapy na informatívne
úèely ........................................................... 15 eur
e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo
iného operátu preukazujúceho vlastnícke
právo k nehnute¾nosti na nahliadnutie
iadate¾ovi s monosou vyhotovenia výpisu
náèrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnute¾ností, za kadých aj zaèatých
20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo
nebytových priestorov v rámci jedného
katastrálneho územia .................................. 3 eurá
f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnute¾ností
a zo súboru geodetických informácií katastra nehnute¾ností na vyhotovenie vytyèovacieho náèrtu v rámci jedného
katastrálneho územia .................................. 17 eur
g) Poskytnutie informácií z katastrálneho
operátu na zisovanie údajov pre likvidáciu
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obchodných spoloèností, draby, bankové
subjekty, v rámci jedného katastrálneho
územia .......................................................... 7 eur
h) Overenie tyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých
informácií ................................................... 27 eur
i) Overenie ïalích troch vyhotovení
geometrického plánu ..................................... 7 eur
j) Vydanie kópie geometrického plánu,
za kadých aj zaèatých pä strán
formátu A4 .................................................... 8 eur
Oslobodenie
1. Od poplatkov pod¾a tejto poloky sú oslobodené obce
a vyie územné celky, ak iadajú o vykonanie týchto
spoplatòovaných úkonov na úèely usporiadania
vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku
kolám, ktoré preli do ich pôsobnosti pod¾a osobitných predpisov.
2. Od poplatkov pod¾a tejto poloky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná dia¾nièná spoloènos,
a. s., ak iadajú o vykonanie týchto spoplatòovaných úkonov na úèely usporiadania vlastníckych
práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami 
dia¾nicami a rýchlostnými komunikáciami a cestami prvej triedy.
Poznámky
1. Správny orgán nevyberie poplatky pod¾a písmen a),
c) a e) tejto poloky, ak ide o úkony spojené s vyhlasovaním chránených území a ich ochranných pásiem a s realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených èastí prírody a krajiny pre potreby
ochrany prírody, s pozemkovými úpravami, s vyhotovením programov starostlivosti o lesy, so zápisom
zmeny hraníc zastavaného územia obce pod¾a
schváleného územného plánu.
2. Úkon spoplatòovaný pod¾a písmena e) tejto poloky
nezahàòa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
3. Poskytnutie údajov z katastra nehnute¾ností pod¾a
písmena a) zahàòa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzahy pod¾a osobitného predpisu.12a)
4. tátne archívy vyberajú poplatky pod¾a tejto poloky
po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súèasne sa vyberá poplatok za osvedèenie
pod¾a poloky 4 písm. e).
5. Správny orgán nevyberie poplatky pod¾a tejto poloky, ak ide o úkony potrebné na úèely konania o dedièstve a na úèely ochrany národných kultúrnych
pamiatok.
6. Ak dolo pri úkonoch spoplatòovaných pod¾a tejto
poloky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok u nevyberá.
7. Poplatníkom za úkony pod¾a písmen f), h) a i) tejto
poloky je vyhotovite¾ vybraných geodetických a kartografických èinností.
8. Správny orgán vyberie poplatok pod¾a písmena i) tejto poloky súèasne s poplatkom pod¾a písmena h)
tejto poloky..
14. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 11 sa doterají text oslobodenia
oznaèuje ako prvý bod a dopåòa sa druhým bodom, ktorý znie:
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2. Od poplatku pod¾a tejto poloky je oslobodená
Národná dia¾nièná spoloènos, a. s., a Slovenská
správa ciest, ak ide o úkony spojené s majetkovou
prípravou stavieb..
15. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 11 èasti splnomocnenie prvom
bode sa slová 265,50 eura nahrádzajú slovami 266
eur a druhom bode sa slová 130 euro nahrádzajú
slovami 133 eur.
16. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa sa za poloku 11 vkladá poloka 11a,
ktorá znie:
Poloka 11a
a) Vydanie preukazu oprávnenia na vstup
na cudzie nehnute¾nosti osobám, ktoré
vykonávajú alebo kontrolujú geodetické
èinnosti ....................................................... 33 eur
b) Predåenie platnosti preukazu vydaného
pod¾a písmena a) ....................................... 10 eur.
17. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. Veobecná správa poloke 12 písm. b) sa na konci vkladá
èiarka a pripájajú sa tieto slová: za kadý úkon.
18. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloke 19 písm. c) sa slová 99,50 eura
nahrádzajú slovami 100 eur.
19. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloke 20 písm. a) sa slová 663,50 eura
nahrádzajú slovami 700 eur, v písmene b) prvom
bode sa slová 99,50 eura nahrádzajú slovami 100
eur, písmene b) druhom bode sa slová 132,50 eura
nahrádzajú slovami 150 eur a v písmenách c), d) a e)
sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.
20. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloke 21 písm. a) sa slová 663,50 eura
nahrádzajú slovami 700 eur, v písmene b) prvom
bode sa slová 165,50 eura nahrádzajú slovami 200
eur, v písmene b) druhom bode sa slová 331,50 eura
nahrádzajú slovami 350 eur a v písmene c) sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.
21. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloke 22 písm. a) a b) sa slová 9,50
eura nahrádzajú slovami 10 eur.
22. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloky 28 a 29 znejú:
Poloka 28
Návrh vlastníka ochrannej stavby na zaèatie
konania o zruení zariadenia civilnej
ochrany ........................................................... 66 eur
Poloka 29
a) Poskytnutie geodetických súradníc
hranièných bodov a hranièných znakov,
za kadý bod/znak ...................................... 2 eurá
b) Vydanie stanoviska Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky k stavbe, stavebnému,
technickému a inému opatreniu v bezprostrednej blízkosti tátnych hraníc ........... 6,50 eura
c) Vydanie stanoviska k iadosti o vybratie
hranièného znaku
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pre fyzickú osobu ........................................ 50 eur
pre právnickú osobu ............................... 400 eur.
23. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloke 34 písm. a) piatom bode sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 65 eur, v písmene a)
iestom bode sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami
33 eur, v písmene b) piatom bode sa slová 13 eur nahrádzajú slovami 65 eur, v písmene c) piatom bode sa
slová 13 eur nahrádzajú slovami 25 eur, v písmene
d) sa slová 3 eurá nahrádzajú slovami 5 eur, v písmene e) druhom bode sa slová 13 eur nahrádzajú slovami 25 eur, v písmene f) sa slová 3 eurá nahrádzajú slovami 5 eur a v písmene g) piatom bode sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 35 eur.
24. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa sa za poloku 34 vkladá poloka 34a, ktorá vrátane poznámky a oslobodenia znie:
Poloka 34a
a) Zápis do registra poskytovate¾ov
sociálnych sluieb ....................................... 66 eur
b) Zápis zmeny v registri poskytovate¾ov
sociálnych sluieb ....................................... 10 eur
c) Vyhotovenie výpisu z registra poskytovate¾ov sociálnych sluieb ............................. 5 eur
d) Výmaz z registra poskytovate¾ov
sociálnych sluieb ....................................... 33 eur
Poznámka
Poplatok pod¾a písmena c) tejto poloky sa nevyberie
za vyhotovenie prvého výpisu poskytovate¾ovi sociálnej
sluby pri jeho registrácii alebo pri kadej zmene zápisu v registri.
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu slubu s cie¾om dosiahnu zisk..
25. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloke 36 písm. a) druhý bod znie:
2. v územnom obvode obvodného
úradu ................................................... 3 eurá.
26. V sadzobníku správnych poplatkov èasti II. Vnútorná správa poloke 36 písm. a) sa vypúa tretí bod.
27. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti III. Pôdohospodárstvo poloke 38 písm. c) sa slová 6,50
eura nahrádzajú slovami 7 eur a písm. d) sa slová
16,50 aura nahrádzajú slovami 17 eur.
28. V sadzobníku správnych poplatkov èasti III. Pôdohospodárstvo poloky 39 vrátane oslobodenia a 40
znejú:
Poloka 39
a) Rozhodnutie o uznaní po¾ovného
revíru ........................................................ 200 eur
b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného
po¾ovného revíru ....................................... 100 eur
c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepo¾ovnú plochu
1. fyzická osoba ......................................... 100 eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie ...................... 250 eur
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Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri
a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi
ústredný orgán tátnej správy po predchádzajúcom
stanovisku prísluného krajského lesného úradu alebo
obvodného lesného úradu.
Poloka 40
a) Vykonanie vyej po¾ovníckej skúky
alebo skúky po¾ovníckeho
hospodára ................................................... 50 eur
b) Registrácia po¾ovníckej organizácie .............. 66 eur
c) Zmena stanov po¾ovníckej
organizácie ........................................... 16,50 eura
d) Vydanie výpisu z registra po¾ovníckych
organizácií .................................................. 3 eurá
e) Mimoriadne povolenie lovu
zveri .......................................................... 20 eur.
29. V sadzobníku správnych poplatkov èasti III. Pôdohospodárstvo poloke 41 sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 30 eur.
30. V sadzobníku správnych poplatkov èasti III. Pôdohospodárstvo poloke 42 sa slová predpisov lesných
hospodárskych plánov nahrádzajú slovami programu starostlivosti o lesy, slová 6,50 eura sa nahrádzajú slovami 30 eur, slová 9,50 eura sa nahrádzajú slovami 40 eur a slová 16,50 eura sa nahrádzajú
slovami 50 eur.
31. V sadzobníku správnych poplatkov èas V. Stavebná správa znie:
V. ÈAS
STAVEBNÁ SPRÁVA
Poloka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
alebo rozhodnutia o vyuití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu ............................... 6,50 eura
2. pre právnickú osobu ............................... 100 eur
b) Návrh na predåenie platnosti rozhodnutia
o umiestnení stavby ..................................... 20 eur
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych sluieb, ktorí neposkytujú sociálne sluby s cie¾om dosiahnu zisk za podmienok
ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, kninice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaïovate¾om je tát alebo vyí územný celok, a profesionálne hudobné intitúcie, ktorých
zriaïovate¾om je tát alebo vyí územný celok.
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúèené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahàòa umiestnenie viace-
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rých samostatných objektov, vyberie sa pod¾a
písmena a) súhrnný poplatok za vetky samostatné
objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok..
Poloka 60
iados o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred
dokonèením
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom pod¾a projektovej
dokumentácie do 600 m3 vrátane ............. 33 eur
a za kadých ïalích zaèatých 100 m3
obostavaného priestoru .......................... 20 eur
2. na stavbu bytového domu s obostavaným
priestorom pod¾a projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane ........................ 750 eur
a za kadých ïalích zaèatých 1000 m3
obostavaného priestoru ......................... 250 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreaèné chaty, rekreaèné domy a záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom
pod¾a projektovej dokumentácie do 200 m3
vrátane ........................................................ 23 eur
za kadých ïalích zaèatých 50 m3
obostavaného priestoru ............................... 20 eur
c) na zmeny dokonèených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1. rodinný dom .......................................... 100 eur
2. bytový dom ............................................ 750 eur
3. stavba na individuálnu rekreáciu ............100 eur
d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu
rodinného domu, na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sie .................................. 30 eur
e) na stavbu garáe s jedným alebo
dvoma miestami .......................................... 30 eur
f) na zmeny dokonèených stavieb pod¾a
písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred
dokonèením ................................................ 20 eur
g) na líniové stavby a zmeny týchto stavieb
pred dokonèením za kadých
zaèatých 100 m ............................................ 10 eur
h) na ostatné ininierske stavby s doplnkovou
funkciou pre rodinné domy, bytové domy
a stavby na individuálnu rekreáciu
(podzemné objekty, napr. studne, malé èistiarne
odpadových vôd a pod.) pre právnickú
osobu .......................................................... 50 eur
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny
týchto dokonèených stavieb a zmeny stavieb
pred dokonèením
s obostavaným priestorom pod¾a projektovej
dokumentácie do 3000 m3 vrátane .......... 1 000 eur
a za kadých ïalích zaèatých 1000 m3
obostavaného priestoru ............................. 300 eur
j) na stavby doèasných objektov zariadení
staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie ...................................... 50 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na
zmeny dokonèených stavieb na bývanie sú oslobo-
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dení dritelia preukazu fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri
poloke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia pod¾a
písmena g) tejto poloky je oslobodená Národná dia¾nièná spoloènos, a. s.
Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahàòa stavbu viacerých
samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za vetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáe s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako
samostatné stavby.
4. Pod¾a tejto poloky spoplatòujú stavebné povolenia
stavebné úrady, peciálne vojenské a iné stavebné
úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle
ustanovení § 117, 120 a 121 zákona è. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
5. Ak pri zmene stavby pred dokonèením nedochádza
k zmene rozmerov stavby, vyberie sa základná sadzba pre daný typ stavby.
6. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo
príspevok zo tátneho fondu rozvoja bývania alebo
iná dotácia zo tátneho rozpoètu, je poplatok za vydanie stavebného povolenia 66 eur.
Poloka 60a
a) iados o predåenie platnosti stavebného
povolenia pre právnickú osobu ................... 100 eur
b) Ohlásenie jednoduchej stavby
pre právnickú osobu .................................... 30 eur
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav
a udriavacích prác, ohlásenie vybraných
telekomunikaèných zariadení ..................... 10 eur
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikaènej siete, jej prízemnej stavby a výmeny
a doplnenia telekomunikaèného
zariadenia ................................................... 80 eur
e) iados o potvrdenie pasportu stavby,
ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia
stavby .......................................................... 10 eur
f) iados o uloení opatrenia na susednom
pozemku alebo stavbe ................................. 30 eur
Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení dritelia preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Poloka 61
iados o dodatoèné povolenie stavby, ktorá bola
postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia
alebo v rozpore so zákonom, a o dodatoèné povolenie
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zmeny stavby ........................................ trojnásobok
sadzby ustanovenej v poloke 60
Poloka 62
a) iados o povolenie
1. na zmenu uívania stavby,
ak nie je spojené so stavebným konaním
o vydanie stavebného povolenia pod¾a
poloky 60 ............................................... 30 eur
2. na odstránenie stavby, za kadú stavbu,
ktorej odstránenie je povolené
pre fyzickú osobu ............................. 16,50 eura
pre právnickú osobu ............................. 200 eur
3. informaèného, reklamného alebo
propagaèného zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane ...................................... 60 eur
od 15 m2 do 40 m2 vrátane ...................... 200 eur
nad 40 m2 .............................................. 430 eur
4. terénnych úprav ................................. 16,50 eur
b) Návrh na vyvlastnenie
nehnute¾nosti ........................................... 100 eur
c) iados o zruenie vyvlastòovacieho
rozhodnutia ................................................ 20 eur
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri
poloke 59.
2. Od poplatku pod¾a písmena a) tretieho bodu tejto
poloky je oslobodené oznaèenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o ivnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku pod¾a písmena b) tejto poloky je oslobodená Národná dia¾nièná spoloènos, a. s.
Poloka 62a
Návrh na vydanie kolaudaèného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom pod¾a projektovej dokumentácie do 600 m3
vrátane
pre fyzickú osobu ............................. 16,50 eura
pre právnickú osobu ............................... 50 eur
a za kadých ïalích zaèatých 100 m3
obostavaného priestoru pre fyzickú osobu
a právnickú osobu ................................... 10 eur
2. na stavbu bytového domu s obostavaným
priestorom pod¾a projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane ........................ 400 eur
a za kadých ïalích zaèatých 1000 m3
obostavaného priestoru ......................... 100 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreaèné chaty, rekreaèné domy a záhradkárske chaty),
1. ak zastavaná plocha nepresahuje
25 m2 vrátane .......................................... 23 eur
2. ak zastavaná plocha je od 25 m2
do 50 m2 vrátane ...................................... 33 eur
3. ak zastavaná plocha je od 50 m2
do 80 m2 vrátane ...................................... 66 eur
c) na zmeny dokonèených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1. rodinný dom ............................................ 50 eur
2. bytový dom ............................................ 400 eur
3. stavba na individuálnu
rekreáciu ................................................ 50 eur
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d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu
rodinného domu, a na stavby slúiace
na podnikate¾skú èinnos na pozemkoch
rodinných domov, na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sie .................................. 15 eur
e) na stavbu garáe s jedným alebo dvoma
miestami ..................................................... 15 eur
f) na zmeny dokonèených stavieb pod¾a
písmen d) a e) ............................................... 15 eur
g) na líniové stavby za kadých zaèatých
100 m .......................................................... 10 eur
h) na ostatné ininierske stavby s doplnkovou
funkciou pre rodinné domy, bytové domy
a stavby na individuálnu rekreáciu
(napr. studne, malé èistiarne odpadových
vôd) pre právnickú osobu .............................. 30 eur
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny
týchto dokonèených stavieb s obostavaným
priestorom pod¾a projektovej dokumentácie
do 3000 m3 vrátane ..................................... 500 eur
a za kadých ïalích zaèatých 1000 m3
obostavaného priestoru ............................. 150 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudaèného rozhodnutia
na zmeny dokonèených stavieb na bývanie sú oslobodení dritelia preukazu fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri
poloke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudaèného rozhodnutia
pod¾a písmena g) tejto poloky je oslobodená Národná dia¾nièná spoloènos, a. s.
Poznámky
1. Ak kolaudaèné rozhodnutie zahàòa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za vetky samostatné objekty uvedené v kolaudaènom rozhodnutí okrem prípojok.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba na úèely vydania kolaudaèného rozhodnutia.
3. Garáe s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako
samostatné stavby na úèely vydania kolaudaèného
rozhodnutia.
4. Pod¾a tejto poloky spoplatòujú kolaudaèné rozhodnutia stavebné úrady, peciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky
v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona
è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
5. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo
príspevok zo tátneho fondu rozvoja bývania alebo
iná dotácia zo tátneho rozpoètu, je poplatok za vydanie kolaudaèného rozhodnutia 100 eur.
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Poloka 62b
a) Vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti
na vykonanie pamiatkového
výskumu18a) ............................................ 6,50 eura
b) Predåenie platnosti osvedèenia o osobitnej
odbornej spôsobilosti na vykonanie
pamiatkového výskumu18a) ...................... 9,50 eura
c) iados o doèasný vývoz národnej kultúrnej
pamiatky do zahranièia, ak nejde o doèasný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo
retaurovania v zahranièí18a) ................... 9,50 eura
d) iados o premiestnenie národnej kultúrnej
pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu
jej obnovy18a) ........................................... 6,50 eura
e) iados o umiestnenie reklamy, oznamu
alebo technického zariadenia na nehnute¾nej
národnej kultúrnej pamiatke alebo
v pamiatkovom území18a) ....................... 16,50 eura
Poznámka
Poplatky pod¾a písmen a) a c) tejto poloky vyberá
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) Zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov..

32. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloka 63 vrátane splnomocnenia a oslobodenia znie:
Poloka 63
Vydanie vodièského preukazu alebo
medzinárodného vodièského preukazu ....... 6,50 eura
Splnomocnenie
Pri vydávaní vodièského preukazu vyberie správny
orgán poplatok do výky tvornásobku príslunej sadzby, ak vydáva vodièský preukaz urýchlene do dvoch
pracovných dní na výslovnú iados poplatníka.
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodené osoby
starie ako 65 rokov, ktorým sa vodièský preukaz vydáva s platnosou na pä rokov, a osoby, ktorým sa vydáva vodièský preukaz alebo medzinárodný vodièský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej obèanom,
alebo ak bola vo vodièskom preukaze alebo v medzinárodnom vodièskom preukaze zistená chyba zapríèinená výrobcom vodièského preukazu alebo medzinárodného vodièského preukazu alebo chyba zapríèinená
orgánom, ktorý vodièský preukaz alebo medzinárodný
vodièský preukaz vydal..
33. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloka 65 vrátane oslobodenia a poznámok
znie:
Poloka 65
a) Prvý zápis drite¾a motorového vozidla
kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel
v Slovenskej republike, ak je výkon motora
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do 80 kW vrátane a prvý zápis drite¾a
motorového vozidla kategórie N1
s najviac tromi miestami na sedenie
aj s vykonaním úprav v dokladoch
vrátane vydania týchto dokladov ............... 33 eur
Prvý zápis drite¾a motorového vozidla kategórie L,
M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami
na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je výkon motora
nad 80 kW do 86 kW ................................... 167 eur
nad 86 kW do 92 kW ................................... 217 eur
nad 92 kW do 98 kW ................................... 267 eur
nad 98 kW do 104 kW ................................. 327 eur
nad 104 kW do 110 kW ............................... 397 eur
nad 110 kW do 121 kW ............................... 477 eur
nad 121 kW do 132 kW ............................... 657 eur
nad 132 kW do 143 kW ............................... 787 eur
nad 143 kW do 154 kW ............................... 957 eur
nad 154 kW do 165 kW ............................ 1 157 eur
nad 165 kW do 176 kW ............................ 1 397 eur
nad 176 kW do 202 kW ............................ 1 697 eur
nad 202 kW do 228 kW ............................ 2 047 eur
nad 228 kW do 254 kW ............................ 2 467 eur
nad 254 kW ............................................. 2 997 eur
Prvý zápis drite¾a motorového vozidla
okrem kategórie vozidiel pod¾a písmen a)
a b) alebo prípojného vozidla do evidencie
vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním
úprav v dokladoch vrátane vydania týchto
dokladov ..................................................... 33 eur
Prvý zápis drite¾a motorového vozidla,
ktorého jediným zdrojom energie je
elektrina (elektromobil), do evidencie
vozidiel v Slovenskej republike aj
s vykonaním úprav v dokladoch vrátane
vydania týchto dokladov .............................. 33 eur
Ïalí zápis drite¾a motorového vozidla
okrem prvého zápisu drite¾a motorového
vozidla pod¾a písmen a) a d) alebo prípojného
vozidla do evidencie v Slovenskej republike
aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane
vydania týchto dokladov .............................. 33 eur
Oslobodenie

1. Od poplatku pod¾a tejto poloky je oslobodený zápis
drite¾a motorového vozidla alebo prípojného vozidla
nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manelov.
2. Od poplatku pod¾a písmen a) a b) tejto poloky je
oslobodený prvý zápis drite¾a motorového vozidla
kategórie M1 a N1 a ïalí zápis drite¾a motorového
vozidla kategórie M1 a N1 pod¾a písmena d) tejto poloky, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1
a N1 drite¾ovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok pod¾a zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3. Od poplatku pod¾a písmena a) tejto poloky je oslobodený prvý zápis drite¾a motorového vozidla kate-
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górie L1e pod¾a § 23a zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Poznámky
1. Poplatok pod¾a tejto poloky sa zníi o 50 %, najviac
vak o 100 eur, pri zápise drite¾a motorového vozidla, ktorým drite¾ preukazu fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na
vedenie osobami s akým zdravotným postihnutím
a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1
poskytnutý príspevok pod¾a zákona è. 447/2008
Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2. Poplatníkom je nový drite¾ motorového alebo prípojného vozidla..
34. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 66 sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.
35. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 68 sa doterají text splnomocnenia oznaèuje ako prvý bod a dopåòa sa druhým bodom, ktorý
znie:
2. Správny orgán vyberie trojnásobok správneho
poplatku pod¾a písmen c), e) a h), ak poplatník
(úèastník konania) pri doruèení iadosti iada
rozhodnú urýchlene do 10 pracovných dní. Ak sa
konanie preruilo, lehota prestáva plynú dòom
vydania rozhodnutia o preruení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deò podania iadosti. Ak sa konanie zastavilo alebo iados bola zamietnutá, poplatok sa nevracia. Ak
správny orgán v skrátenom termíne o iadosti nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným pod¾a splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie a poplatkom urèeným pod¾a prísluného
písmena tejto poloky..
36. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloka 68a vrátane oslobodenia znie:
Poloka 68a
a) Vydanie osvedèenia o evidencii èasti I
alebo èasti II alebo technického osvedèenia
vozidla vrátane vykonania zmien v týchto
dokladoch a doruèenia osvedèenia
o evidencii èasti I na urèenú adresu ............... 6 eur
b) Podanie iadosti výrobcu alebo zástupcu
výrobcu o vydanie súhlasu na vydanie
duplikátu osvedèenia o evidencii èasti II
alebo technického osvedèenia vozidla,
a to za kadý duplikát osvedèenia o evidencii
èasti II alebo technického osvedèenia vozidla,
o ktorý iada .................................................. 6 eur
c) Vydanie osvedèenia o evidencii èasti I
urýchlene do dvoch pracovných dní
na výslovnú iados poplatníka vrátane
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doruèenia osvedèenia o evidencii èasti I
na urèenú adresu ........................................ 30 eur

n)

Oslobodenie
Od poplatku pod¾a písmena a) tejto poloky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedèenie o evidencii
èasti I alebo èasti II alebo technické osvedèenie vozidla
ako náhrada pri zmene nezavinenej obèanom, alebo ak
bola v osvedèení o evidencii èasti I alebo èasti II alebo
technickom osvedèení vozidla zistená chyba zapríèinená výrobcom osvedèenia o evidencii èasti I alebo èasti II
alebo technického osvedèenia vozidla alebo chyba zapríèinená orgánom, ktorý osvedèenie o evidencii èasti I alebo èasti II alebo technické osvedèenie vozidla vydal, okrem prípadov, keï chybné osvedèenie o evidencii
èasti II alebo technické osvedèenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu..
37. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloka 70 vrátane poznámok znie:
Poloka 70
a) Schválenie typu dráhového vozidla
s vlastným pohonom pre elezniènú
dráhu alebo osobného vozòa pre rýchlos
nad 160 km/h ........................................ 1 200 eur
b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového
vozidla s vlastným pohonom pre elezniènú
dráhu alebo osobného vozòa pre rýchlos
nad 160 km/h ........................................... 300 eur
c) Schválenie typu ahaného dráhového
vozidla pre elezniènú dráhu ..................... 400 eur
d) Schválenie podstatnej zmeny ahaného
dráhového vozidla pre elezniènú
dráhu ........................................................ 120 eur
e) Schválenie typu výstroja alebo súèasti
dráhového vozidla ....................................... 90 eur
f) Schválenie typu dráhového vozidla
pre elektrièkové dráhy, trolejbusové dráhy
alebo existujúce peciálne dráhy ............... 400 eur
g) Schválenie podstatnej zmeny dráhového
vozidla pre elektrièkové dráhy, trolejbusové
dráhy alebo existujúce peciálne dráhy ...... 120 eur
h) Schválenie typu dráhového vozidla
pre lanové dráhy .......................................... 90 eur
i) Povolenie skúky ko¾ajového vozidla
pre eleznièné dráhy poèas chodu
(jazdy) .......................................................... 30 eur
j) Vydanie druhého originálu dokladu
o schválení typu pod¾a písmen a)
a h) ............................................................. 20 eur
k) Vydanie poverenia na vzdelávanie
a overovanie odbornej spôsobilosti
zamestnancov prevádzkovate¾ov dráh
a dráhových podnikov, okrem prevádzkovate¾ov lanových dráh ................................... 200 eur
l) Vydanie poverenia na posudzovanie
zdravotnej spôsobilosti zamestnancov
prevádzkovate¾ov dráh a dráhových
podnikov ...................................................... 50 eur
m) Vydanie poverenia na posudzovanie
psychickej spôsobilosti zamestnancov

o)

p)
q)
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prevádzkovate¾ov dráh a dráhových
podnikov ..................................................... 50 eur
Vydanie poverenia na overovanie technickej
spôsobilosti dráhových vozidiel
na prevádzku ............................................ 200 eur
Vydanie poverenia na vykonávanie
technických kontrol dráhových vozidiel pred
ich uvedením do prevádzky a poèas
prevádzky ................................................. 200 eur
Vydanie poverenia na vykonávanie skúok
dráhových vozidiel ..................................... 200 eur
Vydanie poverenia na vydávanie osvedèení
osobám zodpovedným za údrbu eleznièných
nákladných vozòov a údrbárskym dielòam
na údrbu nákladných vozòov ................... 200 eur
Poznámky

1. Prísluný správny dráhový úrad vyberie poplatok
pod¾a písmen b), d) a g) tejto poloky bez zrete¾a na
poèet odchýlok od schváleného typu dráhového vozidla v rámci jedného podania.
2. Správny poplatok pod¾a písmena e) tejto poloky sa
vyberie, len ak sa typ výstroja alebo súèasti schva¾uje oddelene od schva¾ovania typu alebo podstatnej
zmeny dráhového vozidla..
38. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 71 písmená a) a d) znejú:
a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla
pre elezniènú dráhu alebo pre peciálnu dráhu
1. nového alebo
rekontruovaného ................................... 40 eur
2. prevádzkovaného ku dòu 1. 10. 1997 ...... 20 eur
b) Vydanie technického preukazu dráhového
vozidla pre lanovú dráhu ............................. 20 eur
c) Vydanie technického preukazu dráhového
vozidla pre elektrièkovú dráhu alebo
trolejbusovú dráhu ...................................... 50 eur
d) Zmena údajov v technickom preukaze
dráhového vozidla ..................................... 20 eur.
39. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava sa poloka 73 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) vydanie osvedèenia o schválení vozidla
na prepravu urèitých nebezpeèných
vecí ........................................................... 10 eur.
40. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 77 písm. a) prvom a tvrtom bode sa slová 66 eur nahrádzajú slovami 100 eur a v písmene
b) sa slová 66 eur nahrádzajú slovami 100 eur.
41. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 77a písm. a) sa slová 60 eur nahrádzajú slovami 100 eur.
42. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava sa poloka 77a dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) Vykonanie skúky základnej
kvalifikácie ............................................... 50 eur.
43. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 77a sa dopåòa splnomocnenie, ktoré
znie:
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Splnomocnenie
Pri podaní prihláky o opakovanú skúku pod¾a písmena d) sa vyberie správny poplatok vo výke 50 % príslunej sadzby..
44. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava sa za poloku 77a vkladá poloka 77b, ktorá vrátane poznámky znie:
Poloka 77b
Podanie iadosti o
a) schválenie spôsobilosti trenaéra
pouívaného v autokolách ........................ 100 eur
b) zmenu v osvedèení o spôsobilosti trenaéra
pouívaného v autokolách .......................... 50 eur
Poznámka
Poplatok pod¾a tejto poloky sa nevyberie, ak ide
o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu
ulice..
45. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 78a písm. a) prvom a treom bode sa slová 80 eur nahrádzajú slovami 100 eur.
46. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloka 79 vrátane splnomocnenia znie:
Poloka 79
a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi
1. na medzinárodnú pravidelnú autobusovú
dopravu, za kadý aj zaèatý rok .............. 110 eur
2. na vnútrotátnu pravidelnú autobusovú
dopravu, za kadý aj zaèatý rok ................ 85 eur
3. na mestskú autobusovú dopravu,
za kadých aj zaèatých pä rokov
na jednu autobusovú linku v obci ............ 25 eur
4. na mestskú autobusovú dopravu,
za kadých aj zaèatých pä rokov na viac
autobusových liniek v obci ..................... 180 eur
b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii pod¾a
písmena a) ................ 50 % pod¾a príslunej sadzby
c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zahranièným dopravcom medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky
1. na jednu prepravu jedným vozidlom ...... 200 eur
2. na dve a pä prepráv jedným
vozidlom ............................................... 350 eur
3. na neobmedzený poèet prepráv jedným
vozidlom ............................................ 1 100 eur
d) Podanie iadosti o schválenie cestovného
poriadku alebo o jeho zmenu ........................ 15 eur
e) Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie
(CEMT)23) na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu
1. do prísluných tátov uvedených
v povolení s platnosou aj do Rakúska,
do dátumu uvedenom na povolení ......... 660 eur
2. do prísluných tátov uvedených
v povolení s platnosou aj do Talianska,
do dátumu uvedenom na povolení ......... 500 eur
3. do prísluných tátov uvedených
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v povolení bez platnosti do Rakúska
a Talianska do dátumu uvedenom
na povolení ........................................... 330 eur
f) Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého tátu
slovenskému prevádzkovate¾ovi na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej alebo nepravidelnej
autobusovej dopravy
1. jednorazové (do cudzieho tátu a spä) ......... 10 eur
2. jednorazové do tretieho tátu a spä ............. 20 eur
3. na opakovanú (kyvadlovú) dopravu .............. 20 eur
g) Vydanie povolenia na vykonávanie
povolania prevádzkovate¾a osobnej cestnej
dopravy22b) alebo vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovate¾a nákladnej
cestnej dopravy22b) alebo udelenie koncesie
na výkon taxisluby22ba) ................................ 30 eur
h) Vydanie licencie Spoloèenstva22c) ................. 20 eur
i) Vydanie overenej kópie licencie
Spoloèenstva na kadé vozidlo ..................... 3 eurá
j) Vydanie osvedèenia o prevádzkovaní
cestnej dopravy pre vlastnú potrebu pod¾a
osobitného predpisu22d) ............................... 10 eur
k) Vydanie, predåenie platnosti alebo vydanie
duplikátu osvedèenia o odbornej príprave
bezpeènostného
poradcu22a) ............................................... 30 eur
l) Vydanie osvedèenia vodièa22e) .................... 10 eur
m) Vydanie osvedèenia vodièov vozidiel
prepravujúcich nebezpeèné veci vo forme
a s obsahom pod¾a dohody ADR (Európskej
dohody o medzinárodnej cestnej preprave
nebezpeèných vecí) ...................................... 20 eur
n) Vykonanie skúky vodièa taxisluby22bb) ...... 50 eur
o) Vydanie preukazu vodièa vozidla
taxisluby22bc) .............................................. 50 eur
p) Odòatie povolenia na vykonávanie
prevádzkovate¾a nákladnej cestnej alebo
osobnej cestnej dopravy alebo koncesie
na taxislubu, na vlastnú iados
prevádzkovate¾a cestnej dopravy ................. 10 eur
q) Zmena povolenia na vykonávanie povolania
prevádzkovate¾a cestnej dopravy pod¾a
písmena g) poloky22bd) ................................. 10 eur
r) Vykonanie skúky odbornej spôsobilosti
v oblasti cestnej nákladnej dopravy alebo
osobnej cestnej dopravy alebo spôsobilosti
v taxislube ............................................... 100 eur
s) Vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti
v cestnej nákladnej doprave alebo v cestnej
osobnej doprave, alebo
v taxislube ................................................. 10 eur
Splnomocnenie
1. Správny orgán môe upusti od vybratia poplatku,
ak ide o prepravu po¾nohospodárskych výrobkov,
prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo
z dôvodov verejného záujmu.
2. Správny orgán môe na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upusti alebo sadzbu poplatku zníi. V odôvodnených prípadoch, predovetkým z h¾adiska zabezpeèenia zásad dopravnej politiky, môe
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správny orgán poplatok pod¾a tejto poloky zvýi a
na trojnásobok.
3. Za dodatoène vydávanú licenciu (povolenie) môe
správny orgán zvýi príslunú sadzbu poplatku a
na trojnásobok.
4. Pri podaní prihláky o opakovanú skúku pod¾a písmen n) a r) sa vyberie správny poplatok vo výke
50 % príslunej sadzby.
5. Od poplatku pod¾a písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý iada o schválenie alebo zmenu cestovného
poriadku na autobusovej linke, ktorá je súèasou
záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy
o slubách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávate¾om dopravných sluieb..
Poznámky pod èiarou k odkazom 22a a 23 znejú:

22a) § 41 ods. 1 písm. p) zákona è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
22b
) § 42 písm. a) zákona è. 56/2012 Z. z.
22ba
) § 42 písm. c) zákona è. 56/2012 Z. z.
22bb
) § 28 ods. 4 zákona è. 56/2012 Z. z.
22bc
) § 42 písm. d) zákona è. 56/2012 Z. z.
22bd
) § 5 ods. 1 a § 42 písm. a) zákona è. 56/2012 Z. z.
22c
) § 42 písm. b) zákona è. 56/2012 Z. z.
22d
) § 42 písm. f) zákona è. 56/2012 Z. z.
22e
) § 41 písm. m) zákona è. 56/2012 Z. z.
23
) § 41 ods. 1 písm. f) zákona è. 56/2012 Z. z..

47. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloky 80 a 85 vrátane oslobodenia, splnomocnenia a poznámok znejú:
Poloka 80
Vydanie povolenia na zvlátne uívanie dia¾nic, ciest
a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne akých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na
prepravu, pri ktorej vozidlá prekraèujú hmotnos pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ïalej len nadmerná preprava
a nadrozmerná preprava),
a) za kadú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
1. nadrozmerná preprava
1.1. pri prekroèení prípustnej írky24)
vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 300,0 ........................................... 20 eur
od 300,1 do 350,0 ............................. 30 eur
od 350,1 do 400,0 ............................. 40 eur
od 400,1 do 500,0 .............................. 75 eur
a za kadých ïalích aj zaèatých
10 cm ................................................ 20 eur
1.2. pri prekroèení prípustnej výky24)
vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 400,0 ........................................... 20 eur
od 400,1 do 450,0 ............................. 40 eur
od 450,1 do 500,0 ........................... 115 eur
a za kadých ïalích aj zaèatých
10 cm ............................................... 20 eur
1.3. pri prekroèení prípustnej celkovej
dåky24) vrátane nákladu, ak celková
dåka jednotlivého vozidla alebo jazdnej
súpravy (vyjadrené v m) je
do 12,00 ........................................... 20 eur
od 12,01 do 22,00 ........................... 115 eur
nad 22,01 ...................................... 190 eur
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a za kadých ïalích aj zaèatých
5,0 m ............................................... 55 eur
2. nadmerná preprava
2.1. pri prekroèení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnos vrátane nákladu
(vyjadrené v t) je
do 20,00 ......................................... 115 eur
od 20,01 do 30,00 ........................... 190 eur
od 30,01 do 50,00 ........................... 300 eur
a za kadých ïalích aj zaèatých
10 t .................................................. 75 eur
2.2. pri prekroèení prípustnej hmotnosti na
nápravu25a) (nápravové zaaenie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preaenie (vyjadrené v %) je
od 3,01 do 5,00 ................................. 95 eur
od 5,01 do 10,00 ............................. 150 eur
od 10,01 do 15,00 ........................... 270 eur
od 15,01 do 20,00 ........................... 380 eur
a za kadých ïalích
aj zaèatých 5 % ............................... 190 eur
b) za kadú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie
Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava .......................... 190 eur
2. ostatné prípady ..................................... 380 eur
c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
1. za kadú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný
zámer, ak celková hmotnos stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ahaèa
1.1. neprekroèí 60 t alebo írku 3,1 m,
alebo výku 4,5 m a nie sú prekroèené
prípustné hmotnosti na nápravu ..... 115 eur
1.2. prekroèí 60 t alebo írku 3,1 m, alebo
výku 4,5 m alebo sú prekroèené
hmotnosti na jednu nápravu ........... 230 eur
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej
alebo viacerých prepravných trasách na dobu
najviac troch mesiacov
2.1. pri splnení podmienok
pod¾a bodu 1.1 ................................ 570 eur
2.2. pri splnení podmienok
pod¾a bodu 1.2 ............................ 1 150 eur
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodené povolenia na dopravu po¾nohospodárskych strojov v súvislosti so atevnými a zberovými prácami.
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníi poplatok alebo upustí od jeho
vybratia na základe vzájomnosti.
2. Poplatok vyberaný dodatoène rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýi na trojnásobok, ak sa
u táto preprava èiastoène alebo celkom vykonala
bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.
3. Správny orgán môe pri nadmerných alebo nadrozmerných prepravách organizovaných tuzemskou
alebo zahraniènou intitúciou na úèel humanitnej
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pomoci alebo poskytnutia daru tátu upusti od vybratia poplatku.
Poznámky
1. Poplatok pod¾a tejto poloky na hranièných priechodoch vonkajích hraníc Európskej únie vyberá
správca pri¾ahlého úseku cesty vedúcej k hraniènému priechodu. Poplatok pod¾a tejto poloky vyberaný dodatoène rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.
2. Poplatníkom pod¾a tejto poloky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou,
ktoré prekraèujú prípustné miery.24), 25), 25a)
3. Za základ výpoètu poplatku za nadrozmernos sa berie najväèí rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy,
ktorý prekraèuje prípustnú mieru v írke alebo vo
výke alebo v dåke.
4. Do základu dåky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa zapoèítavajú aj motorové vozidlá urèené na
tlaèenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové
vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtianych
úsekov prepravnej cesty.
5. Pri preprave, pri ktorej sú prekroèené dva alebo vetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1],
sa celková výka poplatkov urèí ako súèet sadzieb
uvedených v písmene a) bode 1 (1.1 a 1.3).
6. Prekroèenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého
vozidla v súprave. Poplatok sa urèí z tých hmotností,
z ktorých je vyia sadzba. Za prekroèenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.
7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnos vozidla
urèí ako hmotnos celej súpravy sèítaním hmotností
jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.
8. Pri urèení poplatku za prekroèenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa kadá náprava posudzuje
samostatne a poplatok sa urèí len za najviac prekroèenú nápravu. Za prekroèenie prípustného zaaenia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.
9. Pri peciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú
viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa kadá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaaením 9,5 tony.
10. Pri preprave, pri ktorej je súèasne prekroèená prípustná celková hmotnos a prípustné nápravové zaaenie, sa poplatok urèí ako súèet èiastkových sadzieb pod¾a písmena a) bodov 2.1 a 2.2.
11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekroèené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnos,25), 25a) poplatok
sa urèí ako súèet sadzieb pod¾a písmena a) bodov 1
a 2.
12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej
republiky, pripoèíta sa k sadzbe vypoèítanej pod¾a
písmena a) ete sadzba pod¾a písmena b).
13. Poplatky pod¾a písmena c) sa pouijú, ak dopravcom
je vlastník alebo uívate¾ stavebného mechanizmu
alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na
podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu
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na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania
vo vzdialenosti 30 km.
Poloka 80a
Za podanie iadosti o urýchlené vybavenie povolenia
pod¾a poloky 80
1. do 24 hodín od doruèenia iadosti ............ 75 eur
2. do 48 hodín od doruèenia iadosti ............ 55 eur
Poznámka
Správny poplatok sa vráti, ak iados nebola vybavená v urèenej lehote.
Poloka 81
Udelenie súhlasu na odliné technické rieenie
pri navrhovaní pozemných komunikácií .......... 50 eur
Poloka 82
Povolenie na zvlátne uívanie25af)
a) dia¾nic a rýchlostných ciest ....................... 200 eur
b) ciest .......................................................... 120 eur
c) miestnych komunikácií ............................... 80 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môe v odôvodnených prípadoch zníi, prípadne odpusti poplatok pod¾a tejto poloky.
V závislosti od rozsahu a doby uívania komunikácie
môe správny orgán zvýi poplatok a na pänásobok.
Poloka 83
a) Povolenie úplnej uzávierky dia¾nice alebo
rýchlostnej cesty ....................................... 470 eur
b) Povolenie èiastoènej uzávierky dia¾nice alebo
rýchlostnej cesty ....................................... 340 eur
c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky
ciest I. a II. triedy ....................................... 170 eur
d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo
èiastoènej uzávierky dia¾nice
alebo rýchlostnej cesty .............................. 100 eur
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky
ciest III. triedy a miestnych
komunikácií ................................................ 70 eur
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky,
prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy
a miestnych komunikácií ............................. 40 eur
Poloka 84
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie
alebo úèelovej komunikácie na cestu I., II.
a III. triedy ................................................... 75 eur
b) Povolenie na pripojenie úèelovej komunikácie
na miestnu komunikáciu ............................. 40 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môe v odôvodnených prípadoch poplatok pod¾a tejto poloky zníi, prípadne ho odpusti.
V závislosti od dopravného významu dotknutej tátnej
cesty môe správny orgán poplatok zvýi a na pänásobok.
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Poznámky
1. Poplatok pod¾a tejto poloky sa nevyberie pri zaisovaní bezpeènosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumoòujú iné rieenie.
2. Poplatok pod¾a tejto poloky sa nevyberie ani, ak ide
o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.
Poloka 85
a) Povolenie výnimky zo zákazu èinnosti
v ochrannom pásme pozemnej
komunikácie ............................................. 115 eur
b) Povolenie výnimky zo zákazu èinnosti
v ochrannom pásme pozemnej komunikácie
na umiestnenie reklamného, informaèného
a propagaèného zariadenia ........................ 500 eur
c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej
komunikácie na susedné nehnute¾nosti ...... 30 eur
d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovòového priecestia eleznice s
1. cestou ................................................... 115 eur
2. miestnou komunikáciou ......................... 75 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môe v odôvodnených prípadoch poplatok pod¾a tejto poloky zvýi a na pänásobok, prípadne ho zníi alebo odpusti.
Poznámka
Poznámka 1 k poloke 84 tu platí obdobne..
Poznámky pod èiarou k odkazom 24 a 25af znejú:

24) Bod 1 prílohy è. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
è. 349/2009 Z. z. o najväèích prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväèích prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ïalích technických poiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti
s hmotnosami a rozmermi a o oznaèovaní vozidiel a jazdných súprav.
25
) Bod 2 prílohy è. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
è. 349/2009 Z. z.
25a
) Bod 3 prílohy è. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
è. 349/2009 Z. z.
25af
) § 8 ods. 1 zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov..

48. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloke 140
písm. a) treom bode sa slová 1 493,50 eura nahrádzajú slovami 1 500 eur, v písmene b) sa slová 35
eur nahrádzajú slovami 100 eur, v písmene c) prvom
bode sa slová 100 eur nahrádzajú slovami 200 eur
a v písmene c) druhom bode sa slová 300 eur nahrádzajú slovami 500 eur.
49. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloka 150 znie:
Poloka 150
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
1. samosprávnym krajom pre
1.1. fyzickú osobu ................................... 80 eur
1.2. právnickú osobu ............................. 500 eur
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2. Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky ...................... 497,50 eura
b) Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia vydaného
1. samosprávnym krajom ............................ 50 eur
2. Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky ...................... 165,50 eura
c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených
v písmenách a) a b) ...................................... 10 eur
d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi lieèivami
a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo s veterinárnymi pomôckami alebo
potrebami pod¾a osobitného predpisu pre
1. fyzickú osobu ........................................ 100 eur
2. právnickú osobu ................................... 250 eur
e) Zmena povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi lieèivami pre
1. fyzickú osobu .......................................... 20 eur
2. právnickú osobu ..................................... 30 eur
f) Vydanie záväzného stanoviska alebo
rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky alebo regionálneho
úradu verejného zdravotníctva36a) ................. 50 eur
g) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia pod¾a
písmena f) ................................................... 10 eur
h) Vykonanie skúky pred komisiou
na preskúanie odbornej
spôsobilosti ................................................. 30 eur
i) Vydanie osvedèenia
o odbornej spôsobilosti36b) ............................ 20 eur
j) Vydanie duplikátu osvedèenia
pod¾a písmena i) .......................................... 10 eur
k) Vydanie povolenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
na pouitie inej látky v kozmetických
výrobkoch ako látky uvedenej v zoznamoch
povolených látok ................................ 995,50 eura
l) Vydanie povolenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
na neuvedenie látky v zozname zloiek
v oznaèení kozmetických výrobkov
z dôvodu ochrany obchodného
tajomstva ........................................... 663,50 eura
m) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
o povolení výnimky zo zákazu testova
zloky alebo kombináciu zloiek
kozmetického výrobku
na zvieratách ...................................... 663,50 eura
n) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
o povolení výnimky zo zákazu testova
koneèný kozmetický výrobok alebo jeho
prototyp na zvieratách ........................ 663,50 eura
o) Predåenie platnosti povolenia pod¾a
písmen k) a l) ............................................... 33 eur
p) Vydanie osobného radiaèného
preukazu .................................................... 20 eur
q) Vydanie oprávnenia na odstraòovanie
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azbestu alebo materiálov obsahujúcich
azbest zo stavieb36ba) .................................. 500 eur
r) Zmena oprávnenia pod¾a písmena q) .......... 100 eur
s) Vydanie duplikátu oprávnenia pod¾a
písmen q) a r) ............................................... 20 eur
t) Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej
zdravotnej sluby36bb) ................................. 500 eur
u) Zmena oprávnenia pod¾a písmena t) .......... 100 eur
v) Vydanie duplikátu oprávnenia pod¾a
písmen t) a u) ............................................... 20 eur
w) Vydanie povolenia na zaobchádzanie
s vysoko rizikovými biologickými agensmi
a toxínmi36bc) .............................................. 500 eur
x) Vydanie povolenia na èinnosti vedúce k oiareniu
1. za jeden röntgenový prístroj ................... 300 eur
2. za kadý ïalí röntgenový
prístroj .................................................. 100 eur
3. za rádioaktívny iariè,
aj vysokoaktívny ................................... 300 eur
4. za kadý ïalí rádioaktívny iariè ............ 50 eur
5. za kadý ïalí vysokoaktívny iariè ........ 100 eur
6. pod¾a § 45 ods. 2 zákona
è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, okrem jadrových
zariadení ............................................... 700 eur
7. za jeden urých¾ovaè èastíc
pre rádioterapiu .................................... 400 eur
8. za kadý ïalí urých¾ovaè èastíc
pre rádioterapiu .................................... 150 eur
9. za pracovisko so zvýeným prírodným
ionizujúcim iarením ............................ 400 eur
10. za iný zdroj ionizujúceho iarenia ........... 300 eur
11. za kadý iný ïalí zdroj ionizujúceho
iarenia ................................................. 100 eur
12. za kadé jadrové zariadenie, za prepravu
vyhoretého jadrového paliva ............... 1 000 eur
13. za pracovisko s otvorenými rádioaktívnymi iarièmi I. a II. kategórie ........ 400 eur
14. za povolenie prepravy iných rádioaktívnych iarièov a iných prepráv
rádioaktívnych látok ............................. 200 eur
y) Vydanie povolenia na èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany
1. za jednu povo¾ovanú èinnos ................. 300 eur
2. za kadú ïaliu povo¾ovanú
èinnos .................................................. 150 eur
z) Vydanie povolenia na uvo¾òovanie
rádioaktívnych látok a rádioaktívne
kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli
alebo sa pouívali pri èinnostiach vedúcich
k oiareniu vykonávaných na základe
povolenia orgánu verejného
zdravotníctva ............................................. 300 eur
aa) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky o tom,
èi sa na èinnos vzahuje oznamovacia
povinnos alebo potreba povolenia ............. 300 eur
ab) Posúdenie návrhu na zaradenie práce,
alebo zruenie zaradenia práce medzi
rizikové práce v oblasti radiaènej
ochrany ..................................................... 300 eur
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ac) Vydanie potvrdenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
o zaevidovaní oznamovanej èinnosti ............ 30 eur
ad) Zruenie povolenia pod¾a písmen x) a y),
ak drite¾ poiada o jeho zruenie ................. 30 eur
ae) Vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska
v oblasti radiaènej ochrany
1. ktoré je v kompetencii výluène Úradu
verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky .............................. 200 eur
2. ktoré je v kompetencii regionálneho
úradu verejného zdravotníctva .............. 100 eur
3. týkajúceho sa jadrových zariadení ....... 1 000 eur
af) Zmena povolenia Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky pod¾a písmen x) a y) z dôvodu
1. zmeny odborného zástupcu, zmeny
obchodného mena, právnej formy alebo
sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo
zmeny obchodného mena alebo miesta
podnikania, ak ide o fyzickú osobu 
podnikate¾a v povolení na èinnosti vedúce
k oiareniu, na èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany alebo na uvo¾òovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne
kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli
alebo sa pouívali pri èinnostiach
vedúcich k oiareniu vykonávaných
na základe povolenia orgánu verejného
zdravotníctva ........................................... 30 eur
2. zmeny miesta vykonávania èinnosti, typu alebo
poètu pouívaných zdrojov ionizujúceho iarenia
alebo technologického zariadenia pracoviska dôleitého z h¾adiska radiaènej ochrany za kadý
zdroj ionizujúceho iarenia  poplatok sa vyberá
pod¾a písmena x) bodov 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13 a 14
3. zmeny pod¾a bodu 2, ak jej predchádzalo
vydanie rozhodnutia pod¾a
písmena ae) ............................................. 30 eur
ag) Vydanie osvedèenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii
tudijného programu sústavného
vzdelávania36bd) ............................................ 70 eur
ah) Vydanie osvedèenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii
kurzu prvej pomoci 36bd) .............................. 100 eur
ai) Vydanie osvedèenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii
kurzu intruktora prvej pomoci36bd) ............ 100 eur
aj) Zmena osvedèenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii
kurzu prvej pomoci36bd) ................................. 50 eur
ak) Zmena osvedèenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii
kurzu intruktora prvej pomoci36bd) ............ 50 eur.
Poznámky pod èiarou k odkazom 36a a 36bd znejú:

36a) § 13 ods. 3 a 4 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
36b
) § 15 zákona è. 355/2007 Z. z. v znení zákona è. 132/2010
Z. z.
36ba
) § 5 ods. 4 písm. o) zákona è. 355/2007 Z. z. v znení zákona
è. 172/2011 Z. z.
36bb
) § 5 ods. 4 písm. p) zákona è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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36bc

) § 9 písm. c) zákona è. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických
zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36bd
) § 40 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

50. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloka 150a vrátane poznámky znie:
Poloka 150a
a) Vydanie povolenia na èinnos agentúry podporovaného zamestnávania a agentúry doèasného zamestnávania pre
1. fyzickú osobu .......................................... 50 eur
2. právnickú osobu ................................... 100 eur
b) Zmena povolenia na èinnos agentúry podporovaného zamestnávania a agentúry doèasného zamestnávania pre
1. fyzickú osobu ........................................... 25 eur
2. právnickú osobu ...................................... 50 eur
c) Vyhotovenie duplikátu povolenia
na èinnos agentúry podporovaného
zamestnávania a agentúry doèasného
zamestnávania .............................................. 5 eur
Poznámka
Správny orgán odpustí poplatok pod¾a písmen a) a
c) fyzickej osobe, ktorá je drite¾om preukazu fyzickej
osoby s akým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, ak uvedenú èinnos bude vykonáva ako
osoba samostatne zárobkovo èinná a nebude zamestnancom..
51. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloky 151 a 152
vrátane oslobodenia a poznámok znejú:
Poloka 151
a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie
s omamnými a psychotropnými látkami
a urèenými látkami kategórie 1
a registrácia prevádzkovate¾ov
zaobchádzajúcich s urèenými látkami
kategórie 2 a 3 .............................................. 33 eur
b) Zmena povolenia alebo registrácie
vydaného pod¾a písmena a) ................... 16,50 eura
c) Uznanie prírodnej lieèivej vody alebo
prírodnej minerálnej vody36be) alebo
klimatických podmienok vhodných
na lieèenie36bf) tátnou kúpe¾nou komisiou
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky (ïalej len tátna kúpe¾ná
komisia) ................................................... 500 eur
d) Zruenie uznania prírodnej lieèivej vody
alebo prírodnej minerálnej vody36bg) alebo
klimatických podmienok vhodných
na lieèenie tátnou kúpe¾nou komisiou,
ak drite¾ poiada
o jeho zruenie36bh) ..................................... 250 eur
e) Vydanie povolenia tátnej kúpe¾nej
komisie vyuíva prírodný lieèivý zdroj alebo
prírodný minerálny zdroj36bi) ....................... 500 eur
f) Vydanie nového povolenia vyuíva
prírodný lieèivý zdroj alebo prírodný

Èiastka 72

minerálny zdroj pred uplynutím 15. roku
odo dòa platnosti povolenia36bj) ................... 250 eur
g) Vydanie povolenia pod¾a písmena e)
obsahujúceho i povolenie pod¾a
písmena k)36bk) ............................................ 650 eur
h) Zmena povolenia pod¾a písmena e),36bl)
ak drite¾ poiada o jeho zmenu .................. 200 eur
i) Vyznaèenie zmeny údajov v povolení
pod¾a písmena e)36bm) .................................... 50 eur
j) Zruenie povolenia pod¾a písmena e), ak
drite¾ poiada o jeho zruenie36bn) .............. 250 eur
k) Vydanie povolenia tátnej kúpe¾nej
komisie na úpravu prírodnej lieèivej vody
alebo prírodnej minerálnej vody36bo) ............ 300 eur
l) Vydanie povolenia tátnej kúpe¾nej
komisie na prevádzkovanie prírodných
lieèebných kúpe¾ov alebo
kúpe¾nej lieèebne36bp) .............................. 1 000 eur
m) Zruenie povolenia pod¾a písmena l),36bq)
ak drite¾ poiada o jeho zruenie ............... 500 eur
n) Vydanie poverenia tátnej kúpe¾nej
komisie na výkon èinnosti
balneotechnika36br) .................................... 100 eur
Poloka 152
a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku
1. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho
lieku36c)
1.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku
podloenej úplnými experimentálnymi údajmi  nové lieèivo36ca) ....... 9 600 eur
1.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho
lieku podloenej úplnými experimentálnymi údajmi  známe
lieèivo36ca) .................................... 8 000 eur
1.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku s odkazom
na vedecké práce36cb) .................... 6 400 eur
1.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii
generického humánneho
lieku36cc) ....................................... 8 000 eur
1.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii
hybridného humánneho
lieku36cd) ....................................... 8 500 eur
1.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku s novou
kombináciou lieèiv36ce) .................. 8 000 eur
1.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku so súhlasom iného
drite¾a36cf) ................................... 3 000 eur
1.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii
homeopatického lieku  samostatná
registrácia podloená úplnými
experimentálnymi údajmi alebo
odkazom na vedecké
práce36cg) ...................................... 8 000 eur
1.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii
homeopatického lieku
zjednodueným postupom36ch) ....... 6 400 eur
1.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradièného rastlinného lieku36ci) ......... 6 400 eur
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1.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii
ïalej sily alebo liekovej
formy lieku 36cj) ............................. 2 000 eur
2. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika
nie je referenèný èlenský tát
2.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho
lieku decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania,
ak Slovenská republika nie je
referenèný èlenský tát, podloenej
úplnými experimentálnymi údajmi
 nové lieèivo36ca) ........................... 6 000 eur
2.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho
lieku decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania,
ak Slovenská republika nie je
referenèný èlenský tát, podloenej
úplnými experimentálnymi
údajmi  známe lieèivo36ca) ............ 5 000 eur
2.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného
uznania, ak Slovenská republika nie
je referenèný èlenský tát, s odkazom
na vedecké práce36cb) .................... 4 000 eur
2.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii
generického humánneho lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania, ak
Slovenská republika nie je referenèný
èlenský tát36cc) ............................ 5 000 eur
2.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii
hybridného humánneho lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania,
ak Slovenská republika nie je
referenèný èlenský tát36cd) ........... 5 500 eur
2.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika
nie je referenèný èlenský tát, s novou
kombináciou lieèiv36ce) .................. 5 000 eur
2.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika
nie je referenèný èlenský tát,
so súhlasom iného drite¾a36cf) ...... 2 000 eur
2.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii
homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
vzájomného uznania, ak Slovenská
republika nie je referenèný èlenský
tát  samostatná registrácia
podloená úplnými experimentálnymi
údajmi alebo odkazom na vedecké
práce36cg) ...................................... 5 000 eur
2.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii
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homeopatického lieku
decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania,
ak Slovenská republika nie je
referenèný èlenský tát,
zjednodueným postupom36ch) ...... 4 000 eur
2.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii
tradièného rastlinného lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania,
ak Slovenská republika nie je
referenèný èlenský tát36ci) ........... 4 000 eur
2.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii
ïalej sily alebo liekovej formy lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania, ak
Slovenská republika nie je referenèný
èlenský tát36cj) ............................. 2 000 eur
3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika
je referenèný èlenský tát
3.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej
registrácii humánneho lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania, ak
Slovenská republika je referenèný
èlenský tát, podloenej úplnými
experimentálnymi údajmi
 nové lieèivo36ca) ......................... 11 000 eur
3.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej
registrácii humánneho lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania, ak
Slovenská republika je referenèný
èlenský tát, podloenej úplnými
experimentálnymi údajmi
 známe lieèivo36ca) ........................ 9 000 eur
3.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom
vzájomného uznania, ak Slovenská
republika je referenèný èlenský tát,
s odkazom na vedecké
práce36cb) ...................................... 7 200 eur
3.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii
generického humánneho lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania, ak
Slovenská republika je referenèný
èlenský tát36cc) ............................ 9 000 eur
3.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii
hybridného humánneho lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania, ak
Slovenská republika je referenèný
èlenský tát36cd) ............................ 9 600 eur
3.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom
vzájomného uznania, ak Slovenská
republika je referenèný èlenský tát,
s novou kombináciou lieèiv36ce) ..... 9 000 eur
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3.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom
vzájomného uznania, ak Slovenská
republika je referenèný èlenský tát,
so súhlasom iného
drite¾a36cf) ................................... 3 500 eur
3.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii
homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
vzájomného uznania, ak Slovenská
republika je referenèný èlenský tát 
samostatná registrácia podloená
úplnými experimentálnymi údajmi
alebo odkazom na vedecké
práce36cg) ...................................... 9 000 eur
3.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii
homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
vzájomného uznania, ak Slovenská
republika je referenèný èlenský tát,
zjednodueným
postupom36ch) ............................... 7 500 eur
3.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii
tradièného rastlinného lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania, ak
Slovenská republika je referenèný
èlenský tát36ci) ............................ 7 500 eur
3.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii
ïalej sily alebo liekovej formy lieku
decentralizovaným postupom alebo
postupom vzájomného uznania, ak
Slovenská republika je referenèný
èlenský tát36cj) ............................ 2 000 eur
b) iados o registráciu veterinárneho lieku
1. iados o samostatnú registráciu
podloenú úplnými experimentálnymi
alebo literárnymi údajmi  veterinárne lieky
urèené pre viac ako dva druhy cie¾ových
zvierat ......................................... 2 489,50 eura
2. iados o samostatnú registráciu
podloenú úplnými experimentálnymi
alebo literárnymi údajmi  veterinárne
lieky urèené pre menej ako dva druhy
cie¾ových zvierat .......................... 1 991,50 eura
3. iados o registráciu generickú
a registráciu so súhlasom iného
drite¾a ........................................ 1 327,50 eura
4. iados o hybridnú registráciu, to
znamená registráciu generickú
s údajmi nad rámec zásadnej
podobnosti .................................. 1 659,50 eura
5. iados o registráciu ïalej sily
alebo liekovej formy, rozírenie registrácie  veterinárne lieky urèené
pre viac ako dva cie¾ové druhy
zvierat ............................................ 995,50 eura
6. iados o registráciu ïalej sily alebo
liekovej formy, rozírenie registrácie 
veterinárne lieky urèené pre menej ako
dva cie¾ové druhy zvierat ................ 663,50 eura
7. iados o registráciu veterinárneho
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homeopatického lieku zjednodueným
postupom ....................................... 497,50 eura
8. iados o registráciu ïalej sily/síl
alebo liekovej formy veterinárneho
homeopatického lieku  rozírenie
registrácie ...................................... 165,50 eura
c) Vydanie rozhodnutia o predåení platnosti registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku, tradièného rastlinného lieku36cl)
1. Vydanie rozhodnutia o predåení
platnosti registrácie humánneho
lieku .................................................. 5 000 eur
2. Vydanie rozhodnutia o predåení
registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania,
ak Slovenská republika nie je
referenèný èlenský tát ...................... 4 000 eur
3. Vydanie rozhodnutia o predåení
platnosti registrácie humánneho lieku
registrovaného decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného
uznania, ak Slovenská republika je
referenèný èlenský tát ...................... 5 000 eur
d) iados o predåenie platnosti registrácie
veterinárnych liekov okrem veterinárnych
homeopatických liekov ....................... 995,50 eura
e) Zmena registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku, tradièného rastlinného lieku36cm)
1. Typ I
1.1. Potvrdenie platnosti oznámenia
o zmene typu IA alebo IB registrácie
humánneho lieku ........................... 200 eur
1.2. Potvrdenie platnosti oznámenia
o zmene typu IA alebo IB registrácie
humánneho lieku registrovaného
decentralizovanou procedúrou alebo
procedúrou vzájomného uznania, ak
Slovenská republika nie je referenèný
èlenský tát ..................................... 200 eur
1.3. Potvrdenie platnosti oznámenia
o zmene typu IA alebo IB registrácie
humánneho lieku registrovaného
decentralizovanou procedúrou
alebo procedúrou vzájomného uznania,
ak Slovenská republika je referenèný
èlenský tát .................................... 200 eur
2. Typ II
2.1. Vydanie rozhodnutia o zmene
typu II registrácie humánneho
lieku ............................................ 4 000 eur
2.2. Vydanie rozhodnutia o zmene
typu II registrácie humánneho lieku
pre kadú ïaliu silu ...................... 200 eur
2.3. Vydanie rozhodnutia o zmene
typu II registrácie humánneho lieku
registrovaného decentralizovanou
procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská
republika nie je referenèný
èlenský tát ................................. 3 200 eur
2.4. Vydanie rozhodnutia o zmene
typu II registrácie humánneho lieku
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registrovaného decentralizovanou
procedúrou alebo procedúrou
vzájomného uznania, ak Slovenská
republika nie je referenèný èlenský
tát, pre kadú ïaliu silu ............... 200 eur
2.5. Vydanie rozhodnutia o zmene
typu II registrácie humánneho
lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania,
ak Slovenská republika je referenèný èlenský tát ........................... 5 000 eur
2.6. Vydanie rozhodnutia o zmene
typu II registrácie humánneho
lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania,
ak Slovenská republika je referenèný èlenský tát, pre kadú
ïaliu silu ...................................... 200 eur
f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku
1. Typ I
1.1. iados o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu IA a IB ........ 99,50 eura
1.2. iados o zmenu registrácie
veterinárneho lieku postupom
vzájomného uznania registrácie
lieku v referenènom èlenskom
táte (typ IA a IB) ........................ 99,50 eura
1.3. iados o zmenu registrácie
veterinárneho lieku postupom
vzájomného uznania vydaného
prísluným orgánom iného
èlenského tátu (typ IA a IB) ........ 99,50 eura
1.4. iados o zmenu registrácie
veterinárneho lieku decentralizovaným
postupom (typ IA a IB) ................. 99,50 eura
2. Typ II
2.1. iados o zmenu registrácie
veterinárneho lieku typu II ....... 663,50 eura
2.2. Skrátenie ochrannej lehoty po
zmene maximálneho limitu rezíduí
zverejnenej v Úradnom vestníku
Európskej komisie ................... 663,50 eura
2.3. iados o zmenu registrácie
veterinárneho lieku typu II
postupom vzájomného uznania
vydaného prísluným orgánom
iného èlenského tátu .............. 497,50 eura
2.4. iados o zmenu registrácie
veterinárneho lieku typu II decentralizovaným postupom ............ 995,50 eura
g) iados o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku
1. iados o uznanie rozhodnutia
o registrácii veterinárneho lieku
vydaného prísluným orgánom iného
èlenského tátu ........................... 1 659,50 eura
2. iados o uznanie rozhodnutia
o registrácii veterinárneho lieku
s odkazom na vedeckú literatúru
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vydaného prísluným orgánom iného
èlenského tátu ........................... 1 327,50 eura
3. iados o uznanie rozhodnutia
o registrácii homeopatického veterinárneho lieku zjednodueným
postupom vydaného prísluným
orgánom iného èlenského
tátu .............................................. 663,50 eura
4. iados o uznanie rozhodnutia
o registrácii veterinárneho lieku
so súhlasom drite¾a rozhodnutia
o registrácii veterinárneho lieku,
iados o registráciu veterinárneho
lieku (rozírenie radu) .................... 995,50 eura
5. iados o uznanie registrácie
veterinárneho lieku decentralizovaným
postupom .......................................... 4 979 eur
6. iados o vzájomné uznanie
registrácie veterinárneho lieku, ak je
Slovenská republika referenèným
èlenským tátom ......................... 2 655,50 eura
7. iados o vzájomné uznanie registrácie
veterinárneho lieku s odkazom
na vedeckú literatúru, ak je Slovenská
republika referenèným èlenským
tátom ........................................ 1 991,50 eura
8. iados o vzájomné uznanie registrácie
veterinárneho homeopatického lieku
zjednodueným postupom, ak je
Slovenská republika referenèným
èlenským tátom ............................ 995,50 eura
9. iados o vzájomné uznanie registrácie
veterinárneho lieku so súhlasom drite¾a
(rozírenie radu), ak je Slovenská republika
referenèným èlenským tátom ..... 1 327,50 eura
h) Vydanie rozhodnutia o prevode
registrácie humánneho lieku36cn) ................ 500 eur
i) iados o prevod registrácie
veterinárneho lieku ............................ 165,50 eura
j) Vydanie rozhodnutia o schválení
veterinárneho prípravku a veterinárnej
zdravotníckej pomôcky36k) ..................... 99,50 eura
k) Vydanie rozhodnutia o zmene alebo
predåení rozhodnutia uvedeného
v písmene i) .......................................... 16,50 eura
l) Vydanie povolenia na klinické
skúanie veterinárnych liekov
a veterinárnych zdravotníckych
pomôcok36l) ........................................... 16,50 eura
m) Vydanie povolenia na dovoz
a uvádzanie do obehu neregistrovaného
veterinárneho lieku36m) ....................... 16,50 eura
n) Vydanie rozhodnutia o povolení
klinického skúania humánneho
lieku ................................................... 331,50 eura
o) Vydanie rozhodnutia o povolení
klinického skúania zdravotníckej
pomôcky ............................................ 165,50 eura
p) iados o zruenie registrácie
veterinárneho lieku s ïalími
poiadavkami .............................................. 66 eur
q) Rozhodovanie o iadosti o úradné
urèenie ceny lieku ...................................... 200 eur
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r) Rozhodovanie o iadosti o zvýenie
úradne urèenej ceny lieku .......................... 200 eur
s) Rozhodovanie o iadosti o zaradenie
lieku do zoznamu kategorizovaných
liekov a úradné urèenie ceny lieku
(liek, ktorý svojou charakteristikou
nepatrí do iadnej referenènej skupiny
zaradenej v zozname kategorizovaných
liekov) ..................................................... 2 100 eur
t) Rozhodovanie o iadosti o zaradenie
lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
a úradné urèenie ceny lieku (liek, ktorý
svojou charakteristikou patrí do niektorej
referenènej skupiny zaradenej v zozname
kategorizovaných liekov) ............................ 600 eur
u) Rozhodovanie o iadosti o podmienené
zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné urèenie
ceny lieku ............................................... 3 100 eur
v) Rozhodovanie o iadosti o zaradenie
zdravotníckej pomôcky do zoznamu
kategorizovaných zdravotníckych
pomôcok a úradné urèenie ceny
zdravotníckej pomôcky .............................. 300 eur
w) Rozhodovanie o iadosti o zaradenie
zdravotníckej pomôcky do zoznamu
kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov a úradné urèenie
ceny zdravotníckej pomôcky ...................... 300 eur
x) Rozhodovanie o iadosti o zaradenie
dietetickej potraviny do zoznamu
kategorizovaných dietetických potravín
a úradné urèenie ceny dietetickej
potraviny .................................................. 300 eur
y) Rozhodovanie o iadosti o zvýenie
úradne urèenej ceny lieku zaradeného
v zozname kategorizovaných
liekov ........................................................ 600 eur
z) Rozhodovanie o iadosti o zvýenie
úradne urèenej ceny zdravotníckej
pomôcky zaradenej v zozname
kategorizovaných zdravotníckych
pomôcok ................................................... 300 eur
aa) Rozhodovanie o iadosti o zvýenie
úradne urèenej ceny zdravotníckej
pomôcky zaradenej v zozname
kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov ........................ 300 eur
ab) Rozhodovanie o iadosti o zvýení
úradne urèenej ceny dietetickej
potraviny zaradenej v zozname
kategorizovaných dietetických
potravín ..................................................... 300 eur
ac) Rozhodovanie o iadosti o zmenu
charakteristík referenènej skupiny ......... 1 600 eur
ad) Rozhodovanie o iadosti o zmenu
charakteristík podskupiny zdravotníckych
pomôcok ................................................... 300 eur
ae) Rozhodovanie o iadosti o zmenu
charakteristík podskupiny peciálnych
zdravotníckych materiálov ......................... 300 eur
af) Rozhodovanie o iadosti o zmenu
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charakteristík podskupiny dietetických
potravín ..................................................... 300 eur
Oslobodenie
Od poplatkov pod¾a písmen ac) a af) je úèastník konania oslobodený, ak predmetom iadosti je
1. zníenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva,
2. zníenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine zdravotníckych pomôcok,
3. zníenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine peciálnych zdravotníckych materiálov,
4. zníenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za jednotku referenènej dávky dietetickej potraviny,
5. zúenie preskripèného obmedzenia,
6. zúenie indikaèného obmedzenia,
7. zníenie mnostvového limitu alebo
8. zníenie finanèného limitu.
Poznámky
1. iados o zruenie registrácie veterinárneho lieku
bez ïalích poiadaviek sa nespoplatòuje.
2. Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej komisie sa nespoplatòuje.
3. Úhrada poplatku pre iadosti pod¾a písmen q) a af)
musí by pripísaná na úèet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky najneskôr siedmy deò odo
dòa doruèenia iadosti, inak sa konanie zastaví.
4. Ak konanie pod¾a písmen q) a af) bolo zastavené,
uhradené poplatky sa nevracajú..
Poznámky pod èiarou k odkazom 36be a 36br a 36c
a 36cn znejú:

36be) § 5 a 9 zákona è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 362/2011 Z. z.
36bf
) § 30 zákona è. 538/2005 Z. z.
36bg
) § 9 ods. 3 písm. d) zákona è. 538/2005 Z. z.
36bh
) § 30 ods. 10 zákona è. 538/2005 Z. z.
36bi
) § 11 a 13 zákona è. 538/2005 Z. z.
36bj
) § 15 ods. 5 zákona è. 538/2005 Z. z.
36bk
) § 11 ods. 4 zákona è. 538/2005 Z. z.
36bl
) § 17 ods. 3 zákona è. 538/2005 Z. z.
36bm
) § 17 ods. 4 zákona è. 538/2005 Z. z.
36bn
) § 17 ods. 7 písm. d) zákona è. 538/2005 Z. z.
36bo
) § 23 a 24 zákona è. 538/2005 Z. z. v znení zákona
è. 362/2011 Z. z.
36bp
) § 33 a 34 zákona è. 538/2005 Z. z.
36bq
) § 34 ods. 5 zákona è. 538/2005 Z. z.
36br
) § 22 zákona è. 538/2005 Z. z.
36c
) § 53 zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36ca
) § 48 zákona è. 362/2011 Z. z.
36cb
) § 49 ods. 1 písm. b) zákona è. 362/2011 Z. z.
36cc
) § 49 ods. 1 písm. a) zákona è. 362/2011 Z. z.
36cd
) § 49 ods. 5 zákona è. 362/2011 Z. z.
36ce
) § 49 ods. 14 zákona è. 362/2011 Z. z.
36cf
) § 49 ods. 9 zákona è. 362/2011 Z. z.
36cg
) § 50 ods. 3 zákona è. 362/2011 Z. z.
36ch
) § 50 ods. 1 a 2 zákona è. 362/2011 Z. z.
36ci
) § 64 zákona è. 362/2011 Z. z.
36cj
) § 55 ods. 3 zákona è. 362/2011 Z. z.
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36ck

) § 57 zákona è. 362/2011 Z. z.
) § 53 ods. 8 a 9 zákona è. 362/2011 Z. z.
36cm
) Nariadenie Komisie (ES) è. 1234/2008 z 24. novembra
2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (Ú. v.
EÚ L 334, 12. 12. 2008).
36cn
) § 59 zákona è. 362/2011 Z. z..
36cl

52. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloke 154
písm. b) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami
18 eur a v písmene i) sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 40 eur.
53. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloke 154 písmeno j) znie:
j) Vydanie duplikátu povolenia, licencie,
dovozného certifikátu, vyhlásenia
koneèného uívate¾a pod¾a
písmen a), b) a d) a i) ................................. 18 eur.
54. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos sa poloka 154 dopåòa písmenami r) a t), ktoré znejú:
r) Zmena údaja (okrem údaja týkajúceho
sa hodnoty) na povolení, licencii,
dovoznom certifikáte, vyhlásení
koneèného uívate¾a pod¾a
písmen a) a i) .............................................. 18 eur
s) Zmena údaja týkajúceho sa
hodnoty ................................... rozdiel medzi 0,1 %
z novej hodnoty a pôvodným poplatkom,
najmenej 18 eur
t) Vydanie predbeného súhlasu na
rokovanie so zahranièným partnerom ....... 18 eur.
55. V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúa
èas IX. Colníctvo.
56. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 160 prvom bode sa slová 6,50
eura nahrádzajú slovami 10 eur a v druhom bode sa
slová 66 eur nahrádzajú slovami 100 eur.
57. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 161 prvom bode sa slová 6,50
eura nahrádzajú slovami 10 eur a v druhom bode sa
slová 66 eur nahrádzajú slovami 100 eur.
58. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 161c sa vypúa písmeno a)
a v splnomocnení sa slová f) alebo g) nahrádzajú slovami e) alebo f).
Doterajie písmená b) a o) sa oznaèujú ako písmená
a) a n).
59. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 161c písm. a) sa slová 663,50
eura nahrádzajú slovami 796 eur, v písmenách b)
a c) sa slová 66 eur nahrádzajú slovami 79 eur,
v písmene d) sa slová 331,50 eura nahrádzajú slovami 398 eur, v písmenách e), f), h), i) a l) sa slová
995,50 eura nahrádzajú slovami 1 194 eur, v písmene g) sa slová 165,50 eura nahrádzajú slovami
199 eur, v písmenách j) a k) sa slová 331,50 eura
nahrádzajú slovami 398 eur, v písmene m) sa slová
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99,50 eura nahrádzajú slovami 119 eur a v písmene
n) sa slová 165,50 eura nahrádzajú slovami 199
eur.
60. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie sa za poloku 161c vkladá poloka
161d, ktorá znie:
Poloka 161d
Udelenie licencie na spracovanie, balenie
alebo opätovné balenie kaviáru urèeného
na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod
v rámci Európskej únie37g) ............................ 150 eur.
Poznámka pod èiarou k odkazu 37g znie:

37g) § 8a zákona è. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov vo¾ne ijúcich
ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín reguláciou obchodu
s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 452/2007 Z. z..

61. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 162 písm. a) a h) sa slová
9,50 eura nahrádzajú slovami 11 eur, v písmenách
i) a j) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20
eur, v písmenách k), l) a m) sa slová 9,50 eura nahrádzajú slovami 11 eur, v písmenách n) a o) sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur, v písmenách p) a r) sa slová 9,50 eura nahrádzajú slovami
11 eur a v písmene s) sa slová 3 eurá nahrádzajú
slovami 4 eurá.
62. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie sa poloka 162 dopåòa písmenami t) a
aa), ktoré znejú:
t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb
malých zdrojov zneèisovania ovzduia .......... 5 eur
u) Vydanie súhlasu na uívanie stavieb
malých zdrojov zneèisovania ovzduia .......... 5 eur
v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby
malých zdrojov zneèisovania ovzduia .......... 5 eur
w) Vydanie súhlasu na zmenu pouívaných
palív a surovín v stacionárnych zdrojoch
zneèisovania ovzduia .................................. 5 eur
x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie
zariadení zdrojov zneèisovania ovzduia ....... 5 eur
y) Vydanie súhlasu na zmenu uívania zdrojov
zneèisovania ovzduia .................................. 5 eur
z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách ........... 5 eur
aa) Vydanie rozhodnutia na intaláciu
technologických celkov zdrojov zneèisovania
ovzduia, na ich zmeny, na ich uvedenie
do prevádzky, ak ich povo¾ovanie nepodlieha
stavebnému konaniu ................................ 30 eur.
63. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 163 písm. a) sa slová 33 eur
nahrádzajú slovami 35 eur, v písmene b) sa slová
26,50 eura nahrádzajú slovami 30 eur, v písmenách c) a f) sa slová 3 eurá nahrádzajú slovami 5
eur, v písmene d) sa slová 6,50 eura nahrádzajú slovami 10 eur, v písmene e) sa slová 26,50 eura nahrádzajú slovami 35 eur a v písmene g) sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.
64. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. i-
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eura nahrádzajú slovami 20 eur, v písmene b) sa slová 165,50 eura nahrádzajú slovami 199 eur
a v písmene c) sa slová 497,50 eura nahrádzajú slovami 597 eur.

65. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 165 písm. a) sa slová 33 eur
nahrádzajú slovami 50 eur, v písmenách b) a c) sa slová 3 eurá nahrádzajú slovami 5 eur, v písmene d) sa
slová 9,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur, v písmene e) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 26
eur a v písmenách f) a g) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 24 eur.

77. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171j písm. a) sa slová 33 eur
nahrádzajú slovami 40 eur, v písmene b) sa slová
331,50 eura nahrádzajú slovami 398 eur a v písmene c) sa slová 829,50 eura nahrádzajú slovami 995
eur.

66. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 167 sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.

78. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171k sa slová 165,50 eura
nahrádzajú slovami 193 eur.

67. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 168 písm. a) a c) sa slová 33
eur nahrádzajú slovami 35 eur a v písmene b) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 35 eur.

79. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171l písm. a) sa slová 99,50
eura nahrádzajú slovami 109 eur a v písmene b) sa
slová 33 eur nahrádzajú slovami 36 eur.

68. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 169 sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.

80. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171m sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 35 eur.

69. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171 písm. a) a e) sa slová
99,50 eura nahrádzajú slovami 119 eur, v písmene
b) sa slová 49,50 eura nahrádzajú slovami 59 eur,
v písmene c) sa slová 3 eurá nahrádzajú slovami 4
eurá a v písmenách d) a f) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.

81. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171n sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 35 eur.

70. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171c písm. a) sa slová 82,50
eura nahrádzajú slovami 99 eur a v písmene b) sa
slová 33 eur nahrádzajú slovami 40 eur.

83. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie sa za poloku 171p vkladá poloka
171q, ktorá znie:
Poloka 171q
Vydanie alebo zmena oprávnenia na výpoèet
pridelenia kvót39oc) ........................................ 193 eur.

71. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171d písm. a) sa slová 82,50
eura nahrádzajú slovami 99 eur a v písmene b) sa
slová 33 eur nahrádzajú slovami 40 eur.
72. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171e písm. a) sa slová 331,50
eura nahrádzajú slovami 398 eur a v písmene b) sa
slová 66 eur nahrádzajú slovami 79 eur.
73. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171f písm. a) prvom bode sa
slová 331,50 eura nahrádzajú slovami 398 eur,
v písmene a) druhom bode sa slová 99,50 eura nahrádzajú slovami 119 eur a v písmene b) sa slová 33 eur
nahrádzajú slovami 40 eur.
74. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171g sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.
75. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171h písm. a) sa slová 66
eur nahrádzajú slovami 79 eur, v písmene b) sa slová
663,50 eura nahrádzajú slovami 796 eur a v písmene c) sa slová 1 659,50 eura nahrádzajú slovami
1 991 eur.
76. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171i písm. a) sa slová 16,50

82. V sadzobníku správnych poplatkov èasti X. ivotné prostredie poloke 171o sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 35 eur.

Poznámka pod èiarou k odkazu 39oc znie:

39oc) § 17 zákona è. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými
kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

84. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XI. Banská èinnos poloke 172 písm. b) sa slová 6,50 eura
nahrádzajú slovami 16,50 eura.
85. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XI. Banská èinnos sa za poloku 172d vkladá poloka 172e,
ktorá znie:
Poloka 172e
Vydanie osvedèenia o vhodnosti prírodných
horninových truktúr a podzemných
priestorov, ktoré vznikli dobývaním,
na uskladòovanie plynov a kvapalín .......... 2 000 eur.
86. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XI. Banská èinnos poloke 173 písm. a) druhom bode sa slová
26,50 eura nahrádzajú slovami 33 eur a v treom
bode sa slová 6,50 eur nahrádzajú slovami 33 eur.
87. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XI. Banská èinnos poloke 175 písmená a) a b) znejú:
a) Vydanie rozhodnutia o povolení banskej
èinnosti v podzemí a na povrchu .................. 33 eur
b) Zmena rozhodnutia a vydanie rozhodnutia
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o predåení doby platnosti rozhodnutia pod¾a
písmena a) ................................................ 33 eur.

nách c) a d) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami
20 eur.

88. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XI. Banská èinnos poloka 176 znie:
Poloka 176
a) Vydanie povolenia na dobývanie loiska
nevyhradeného nerastu alebo povolenia
na zabezpeèenie, prípadne likvidáciu
banských diel a lomov na takomto loisku
podzemným alebo povrchovým
spôsobom .................................................... 33 eur
b) Zmena povolenia a vydanie rozhodnutia
o predåení platnosti doby povolenia pod¾a
písmena a) ................................................ 33 eur.

97. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 216 písm. a) sa slová 26,50
eura nahrádzajú slovami 27 eur, v písmene b) treom
bode sa slová 19,50 eura nahrádzajú slovami 20
eur, v písmene b) tvrtom bode sa slová 26,50 eura
nahrádzajú slovami 27 eur, v písmene b) piatom bode
sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 17 eur,
v písmene b) iestom a siedmom bode sa slová 6,50
eura nahrádzajú slovami 7 eur, v písmene b) ôsmom
a jedenástom bode sa slová 16,50 eura nahrádzajú
slovami 17 eur, v písmene c) druhom bode sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 17 eur, v písmene d)
druhom bode sa slová 6,50 eura nahrádzajú slovami
7 eur, v písmene e) sa slová 165,50 eura nahrádzajú
slovami 166 eur a v písmene f) sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 100 eur.

89. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XI. Banská èinnos poloke 180 písm. a) sa slová 6,50 eura
nahrádzajú slovami 16,50 eura a v písmene b) sa slová 13 eur nahrádzajú slovami 16,50 eura.
90. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XI. Banská èinnos poloke 187 písm. b) sa slová 16,50 eura
nahrádzajú slovami 33 eur.
91. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XIII.
Bezpeènos práce a technické zariadenia poloke 202
písm. e) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20
eur.
92. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XIII.
Bezpeènos práce a technické zariadenia sa poloka
202 dopåòa písmenami f) a g), ktoré znejú:
f) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej
spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je
obèanom èlenského tátu Európskej
únie42b) ................................................... 16,50 eur
g) Rozírenie oprávnenia pod¾a
písmena c) ................................................ 33 eur.
Poznámka pod èiarou k odkazu 42b znie:

42b) § 6 ods. 1 písm. e) zákona è. 125/2006 Z. z..

93. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XIV.
Hospodárska súa poloke 212 sa slová 3 319 eur
nahrádzajú slovami 5 000 eur a dopåòa sa poznámka,
ktorá znie:
Poznámka
Poplatok pod¾a tejto poloky sa vráti vo výke 50 %
poplatku, ak sa správne konanie zastavilo z dôvodu, e
dôvod na konanie nebol daný..
94. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XV.
Puncovníctvo poloke 213 písm. a) sa slová 6,50 eura
nahrádzajú slovami 12 eur, v písmene b) sa slová
3 eurá nahrádzajú slovami 2 eurá a v písmene c) sa
slová 13 eur nahrádzajú slovami 30 eur.
95. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 214 písm. b) sa slová 49,50
eura nahrádzajú slovami 50 eur.
96. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 215 písm. b) sa slová
165,50 eura nahrádzajú slovami 166 eur a v písme-

98. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 216 sa v poznámke vypúa
druhá veta.
99. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 216a písm. a) sa slová
19,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur a v písmene
b) sa slová 6,50 eura nahrádzajú slovami 7 eur.
100. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 217 písm. a) sa slová
165,50 eura nahrádzajú slovami 166 eur a v písmenách b), c) a d) sa slová 49,50 eura nahrádzajú slovami 50 eur.
101. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva polokách 217, 222, 225, 228, 230
a 234 sa vypúa poznámka.
102. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 220 sa doterají text oznaèuje ako písmeno a) a dopåòa sa písmenami b) a e),
ktoré znejú:
b) Za úkony úradu spojené s oneskoreným
predloením prekladu ............................... 130 eur
c) Za úkony úradu spojené s oneskorenou
platbou poplatku za medzinárodné podanie
a medzinárodnú reer ...................... 50 % poplatku za medzinárodné podanie
d) Za odoslanie archívnej a reernej kópie
do Medzinárodného úradu, ak úrad nie je
prísluným prijímacím úradom ................... 30 eur
e) Za obnovenie práva na prioritu ................ 166 eur.
103. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 221 písm. b) prvom, treom,
iestom, siedmom a ôsmom bode sa slová 16,50 eura
nahrádzajú slovami 17 eur, v písmene b) druhom
bode sa slová 26,50 eura nahrádzajú slovami 27 eur
a v písmene b) tvrtom a piatom bode sa slová 6,50
eura nahrádzajú slovami 7 eur.
104. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 222 písm. a) sa slová
165,50 eura nahrádzajú slovami 166 eur, v písmene b) sa slová 26,50 eura nahrádzajú slovami 27 eur
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a v písmene c) sa slová 49,50 eura nahrádzajú slovami 50 eur.

eura nahrádzajú slovami 50 eur a v písmene b) sa
slová 26,50 eura nahrádzajú slovami 27 eur.

105. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 223 prvom bode sa slová
132,50 eura nahrádzajú slovami 133 eur a v druhom a treom bode sa slová 265,50 eura nahrádzajú
slovami 266 eur.

113. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 231 písm. a) sa slová
132,50 eura nahrádzajú slovami 133 eur a v písmenách b) a c) sa slová 265,50 eura nahrádzajú slovami
266 eur.

106. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 224 písm. a) prvom bode sa
slová 19,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur, v písmene a) druhom bode sa slová 39,50 eura nahrádzajú
slovami 40 eur, v písmene b) prvom bode sa slová
19,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur, v písmene b)
druhom bode sa slová 39,50 eura nahrádzajú slovami
40 eur, v písmene b) treom bode sa slová 6,50 eura
nahrádzajú slovami 7 eur, v písmene c) druhom bode
sa slová 26,50 eura nahrádzajú slovami 27 eur,
v písmene c) treom, iestom a ôsmom bode sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 17 eur a v písmene
c) tvrtom a piatom bode sa slová ,6,50 eura nahrádzajú slovami 7 eur.

114. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 232 písm. a) sa slová 99,50
eura nahrádzajú slovami 100 eur a v písmenách d)
a e) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 17 eur.

107. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 225 písm. a) sa slová
165,50 eura nahrádzajú slovami 166 eur, v písmene b) prvom bode sa slová 49,50 eura nahrádzajú slovami 50 eur a v písmene b) druhom bode sa slová
16,50 eura nahrádzajú slovami 17 eur.
108. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 226 prvom bode sa slová
99,50 eura nahrádzajú slovami 100 eur, v druhom
bode sa slová 199 eur nahrádzajú slovami 200 eur,
v treom bode sa slová 298,50 eura nahrádzajú slovami 300 eur a vo tvrtom bode sa slová 398 eur nahrádzajú slovami 400 eur.
109. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 227 písm. a) sa slová
165,50 eura nahrádzajú slovami 166 eur, v písmene b) prvom bode sa slová 26,50 eur nahrádzajú slovami 27 eur, v písmene b) druhom, piatom a ôsmom
bode sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 17 eur
a v písmene b) treom a tvrtom bode sa slová 6,50
eura nahrádzajú slovami 7 eur.
110. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 228 sa slová 132,50 eura
nahrádzajú slovami 133 eur.
111. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 229 písm. a) prvom bode sa
slová 165,50 eura nahrádzajú slovami 166 eur,
v písmene a) druhom bode sa slová 331,50 eura nahrádzajú slovami 332 eur, v písmene a) treom bode
sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 17 eur,
v písmene b) prvom bode sa slová 26,50 eur nahrádzajú slovami 27 eur, v písmene b) druhom a treom
bode sa slová 6,50 eura nahrádzajú slovami 7 eur
a v písmene b) tvrtom a iestom bode sa slová 16,50
eura nahrádzajú slovami 17 eur.
112. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 230 písm. a) sa slová 49,50

115. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 234 sa slová 132,50 eura
nahrádzajú slovami 133 eur.
116. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVI.
Priemyselné práva poloke 235 písm. b) sa slová 16,50
eura nahrádzajú slovami 17 eur.
117. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky prvý bod splnomocnenia znie:
1. Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky a zastupite¾ský úrad Slovenskej republiky môu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov
veobecného, politického alebo humanitného záujmu poplatok zníi alebo upusti od jeho vybratia..
118. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 241 sa slová 6,50 eura
nahrádzajú slovami 10 eur.
119. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 242 v písm. a) prvom
bode sa slová 232 eur nahrádzajú slovami 240 eur,
v písmene a) druhom bode sa slová 165,50 eura nahrádzajú slovami 170 eur, v písmene a) treom bode
sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 35 eur, v písmene a) v tvrtom bode sa slová 99,50 eura nahrádzajú
slovami 100 eur, v písmene a) piatom bode sa slová
132,50 eura nahrádzajú slovami 135 eur, v písmene a) iestom bode sa slová 66 eur nahrádzajú slovami 70 eur a v písmenách b) a c) sa slová 165,50 eur
nahrádzajú slovami 170 eur.
120. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 244 sa slová 9,50 eura
nahrádzajú slovami 10 eur.
121. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 245 písm. a) a b) sa slová
9,50 eura nahrádzajú slovami 10 eur.
122. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 246 písm. a) sa slová
663,50 eura nahrádzajú slovami 700 eur, v písmene b) prvom bode sa slová 165,50 eura nahrádzajú
slovami 200 eur, v písmene b) druhom bode sa slová
331,50 eura nahrádzajú slovami 350 eur a v písmene c) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20
eur.
123. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 247 písm. a) sa slová
663,50 eura nahrádzajú slovami 700 eur, v písme-
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ne b) prvom bode sa slová 99,50 eura nahrádzajú slovami 100 eur, v písmene b) druhom bode sa slová
132,50 eura nahrádzajú slovami 150 eur a v písmenách c), d) a e) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.

19,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur, v písmene b)
sa slová 26,50 eura nahrádzajú slovami 30 eur,
v písmene c) sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 35
eur a v písmene d) sa slová 0,50 eura nahrádzajú slovami 1 euro.

124. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 248 písm. a) sa slová 3
eurá nahrádzajú slovami 10 eur, v písmene b) sa slová 33 eur nahrádzajú slovami 35 eur a v písmene c)
sa slová 165,50 eura nahrádzajú slovami 200 eur.

133. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloka 257 vrátane poznámky
znie:
Poloka 257
Úkony v konaní o dedièstve v cudzine
(vrátane intervencie na prísluných orgánoch,
vymáhanie a doruèenie dedièstva) z vybranej
sumy z hodnoty dedièstva .......... 1 %, najmenej 30 eur

125. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloka 249 vrátane oslobodenia
znie:
Poloka 249
a) Uzavretie manelstva pred zastupite¾ským
úradom Slovenskej republiky .................... 250 eur
b) Uzavretie manelstva pred zastupite¾ským
úradom Slovenskej republiky, ak ani jeden
zo snúbencov nemá na území tátu
v pôsobnosti zastupite¾ského úradu
Slovenskej republiky povolený pobyt .......... 350 eur
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodení tátni
obèania Slovenskej republiky zdrujúci sa v zahranièí
na základe vyslania tátnymi orgánmi a tátnymi organizáciami..

Poznámka
1. Poplatok pod¾a tejto poloky je moné vybra aj po
vykonaní úkonu.
2. Poplatok za úkony v konaní o dedièstve pod¾a tejto
poloky sa vyberá z hodnoty dedièstva nezníenej
o honorár právneho zástupcu pred poukázaním dedièstva do Slovenskej republiky..
134. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 258 písm. a) sa slová
9,50 eura nahrádzajú slovami 30 eur a v písmene b)
sa slová 6,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.

126. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 250 písm. a) sa slová
9,50 eura nahrádzajú slovami 15 eur a v písmene b)
sa slová 23 eur nahrádzajú slovami 30 eur.

135. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky sa za poloku 259 vkladá poloka
259a, ktorá znie:
Poloka 259a
iados o výmenu alebo obnovenie
vodièského preukazu .................................... 15 eur.

127. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 251 sa slová 16,50 eura
nahrádzajú slovami 25 eur.

136. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 260 sa slová 16,50 eura
nahrádzajú slovami 20 eur.

128. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 252 sa slová 26,50 eura
nahrádzajú slovami 50 eur.

137. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloka 261 vrátane poznámky
znie:
Poloka 261
a) Kontrola a potvrdenie lodných dokladov ...... 30 eur
b) Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení
v lodnom denníku ........................................ 30 eur
c) Potvrdenie zápisu o nalodení a vylodení
v námorníckej knike .................................. 30 eur
d) Potvrdenie námorného protestu .................. 66 eur
e) Vystavenie doèasného registraèného
listu ........................................................... 140 eur

129. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 253 sa slová 6,50 eura
nahrádzajú slovami 10 eur.
130. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 254 písm. a) sa slová 3
eurá nahrádzajú slovami 10 eur a v písmenách b), c)
a d) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.
131. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloka 255 znie:
Poloka 255
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny
vrátane osvedèenia, za kadú aj zaèatú
stranu ......................................................... 10 eur
b) Osvedèenie správnosti predloeného
odpisu (fotokópie), za kadú aj zaèatú
stranu ......................................................... 10 eur
c) Osvedèenie správnosti predloeného prekladu,
za kadú aj zaèatú stranu .......................... 20 eur.
132. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 256 písm. a) sa slová

Poznámka
Poplatok pod¾a písmena b) sa vyberie len raz bez
oh¾adu na poèet odtlaèkov peèiatok vyznaèených
v denníku posádky..
138. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 262 sa slová 16,50 eura
nahrádzajú slovami 20 eur.
139. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 263 sa slová 9,50 eura
nahrádzajú slovami 10 eur.
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140. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 264 sa slová 6,50 eura
nahrádzajú slovami 5 eur.
141. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 265 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a e) sa oznaèujú ako písmená a) a d).
142. V sadzobníku správnych poplatkov èasti XVIII.
Konzulárne poplatky poloke 265 písm. a) sa slová
4,50 eura nahrádzajú slovami 10 eur, v písmenách b) a d) sa slová 9,50 eura nahrádzajú slovami
10 eur a v písmene c) sa slová 16,50 eura nahrádzajú slovami 20 eur.
143. Sadzobník správnych poplatkov sa dopåòa èasou XXII, ktorá vrátane nadpisu znie:
XXII. ÈAS
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOÈNOSTÍ
Poloka 271
Vykonanie bezpeènostnej previerky podnikate¾a na
stupeò utajenia
a) Vyhradené ................................................ 200 eur
b) Dôverné .................................................... 500 eur
c) Tajné ...................................................... 1 000 eur
d) Prísne tajné ............................................ 1 500 eur
Poloka 272
Vydanie certifikátu typu mechanického
zábranného prostriedku a technického
zabezpeèovacieho prostriedku ....................... 50 eur.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 457/2000 Z. z., zákona
è. 162/2001 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 531/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 621/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 273/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 511/2007 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 71/2009 Z. z., zákona
è. 503/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z. a zákona
è. 381/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:
f) oprávnený a povinný v exekuènom konaní.1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 44 a 50 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích predpisov..
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2. V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:
c) zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a sociálneho zabezpeèenia, starobného dôchodkového
sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia,
tátnych sociálnych dávok, peòaných príspevkov
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov akého
zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby
s akým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú
osobu so zdravotným postihnutím, sociálnych sluieb,3b) aktívnych opatrení na trhu práce3c) a poskytovania zdravotnej starostlivosti,.
Poznámky pod èiarou k odkazom 3b a 3c znejú:

3b) Zákon è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
3c
) § 32 a 60 zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

3. V § 4 ods. 1 sa vypúa písmeno k).
4. V § 4 ods. 2 písmeno d) znie:
d) navrhovate¾ v konaní o náhradu kody z pracovného
úrazu a choroby z povolania, v konaní o urèenie neplatnosti skonèenia pracovného pomeru alebo tátnozamestnaneckého pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného skonèenia pracovného pomeru
alebo tátnozamestnaneckého pomeru,.
5. V § 4 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: a v konaní o uznanie alebo vyhlásenie vykonate¾nosti cudzieho rozhodnutia o výivnom 3cb).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3cb znie:

3cb) Nariadenie Rady (ES) è. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí
a o spolupráci vo veciach vyivovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7,
10. 1. 2009) v platnom znení..

6. V § 4 ods. 2 písm. k) sa za slovo orgánov vkladajú
slová týkajúcich sa skonèenia sluobného pomeru
a s tým súvisiacich nárokov.
7. V poznámke pod èiarou k odkazu 3d sa citácia
§ 46 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. nahrádza
citáciou § 82 ods. 4 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej
slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
8. V § 4 ods. 2 písmeno m) znie:
m) správca pod¾a osobitného predpisu,3f) ak nejde
o uplatòovanie nárokov z poh¾adávok postúpených
na úpadcu po vyhlásení konkurzu,.
9. V § 4 ods. 2 písmeno v) znie:
v) cudzinec v konaní o udelenie azylu,4a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 3 zákona è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
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10. V § 9 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo v poboèke zahraniènej banky.
11. V § 11 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: Pri
nezaplatenom poplatku súd poplatok nevyberie
a uznesenie o uloenej povinnosti zaplati poplatok
v celom rozsahu zruí..
12. Za § 18c sa vkladá § 18ca, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18ca
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. októbra 2012
Z úkonov navrhnutých alebo za konania zaèaté do
30. septembra 2012 sa vyberajú poplatky pod¾a predpisov úèinných do 30. septembra 2012, i keï sa stanú
splatnými po 30. septembri 2012..
13. V § 18d nadpise sa slová 1. januára 2013 nahrádzajú slovami 1. januára 2014 a v texte sa slová
30. septembra 2013 nahrádzajú slovami 30. septembra 2014 a slová 31. decembra 2012 sa nahrádzajú
slovami 31. decembra 2013.
14. V sadzobníku súdnych poplatkov sa za poloku 7
vkladá poloka 7a, ktorá znie:
Poloka 7a
Zo aloby na náhradu kody spôsobenej
nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej
moci alebo jeho nesprávnym úradným
postupom .................................................... 20 eur..
15. V sadzobníku súdnych poplatkov poloka 10
znie:
Poloka 10
a) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia orgánu verejnej správy na
základe aloby, ak v písmenách b) a d)
nie je ustanovené inak ................................. 70 eur
b) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia orgánu verejnej správy
o priestupku na základe aloby .................... 35 eur
c) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia orgánu verejnej správy,
ktorým bola uloená sankcia za iný
správny delikt alebo urèená daò alebo
clo alebo boli daò alebo clo dodatoène
vyrubené, na základe aloby ........................ 70 eur
d) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia orgánu tátnej správy
s pôsobnosou pre celé územie Slovenskej
republiky, ktorý rozhodol vo veci aj v prvom
stupni, okrem ministerstiev, na základe
aloby ......................................................... 70 eur
e) Za konanie o opravnom prostriedku proti
rozhodnutiu správneho orgánu, ak
rozhodol okresný súd alebo
krajský súd ................................................. 35 eur
f) Za konanie o opravnom prostriedku proti
rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol
Najvyí súd Slovenskej republiky ............... 70 eur
g) Za konanie o opravnom prostriedku proti
rozhodnutiu správneho orgánu vo veciach
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regulácie v oblasti vysielania, retransmisie
a poskytovania audiovizuálnych
mediálnych sluieb,3i) ak rozhodol
Najvyí súd Slovenskej republiky ............. 500 eur
h) Za konanie o opravnom prostriedku proti
rozhodnutiu o odmietnutí registrácie
politickej strany alebo hnutia .................. 350 eur.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3i znie:

3i) § 17 ods. 7, § 49 ods. 8, § 51 ods. 8, § 52 ods. 6, § 54 ods. 4,
§ 58 ods. 3, § 60 ods. 6 a 7, § 61 ods. 4, § 63 ods. 3, § 64 ods. 6,
§ 68 ods. 8 zákona è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
v znení neskorích predpisov..

16. V sadzobníku súdnych poplatkov poloka 18d
znie:
Poloka 18d
Z návrhu na uznanie alebo vyhlásenie
vykonate¾nosti cudzích rozhodnutí ................ 66 eur.
17. V sadzobníku súdnych poplatkov sa za poloku
24a vkladá poloka 24aa, ktorá znie:
Poloka 24aa
Za vyhotovenie osvedèenia vydaného krajským
súdom na verejnú listinu pod¾a § 352b ods. 1
Obèianskeho súdneho poriadku s výnimkou
verejnej listiny vo veci vyivovacej
povinnosti .................................................... 3 eurá.
18. V sadzobníku súdnych poplatkov poloke 30 sa
slová 3 eurá nahrádzajú slovami 4 eurá.
Èl. III
Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení zákona è. 733/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona è. 517/2005 Z. z., zákona è. 120/2006 Z. z., zákona
è. 460/2007 Z. z., zákona è. 538/2007 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 535/2008 Z. z., zákona
è. 467/2009 Z. z., zákona è. 527/2010 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 460/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z. a zákona è. 68/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 73a
Vyrubenie dane pod¾a pomôcok
(1) Obec písomne vyzve daòovníka, ktorý nesplní
oznamovaciu povinnos o vzniku daòovej povinnosti,
na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôe by
kratia ako osem dní.
(2) Ak daòovník nesplní oznamovaciu povinnos ani
na základe výzvy pod¾a odseku 1, obec zistí základ dane
a urèí daò pod¾a pomôcok.
(3) Obec oznámi daòovníkovi urèenie dane pod¾a pomôcok, prièom dòom zaèatia urèenia dane pod¾a pomôcok je deò uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri urèení dane pod¾a pomôcok sa
vzahuje osobitný predpis.37a).
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2. Poznámka pod èiarou k odkazu 42 sa vypúa.
3. § 98a a 98b vrátane nadpisov znejú:
§ 98a
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pod¾a tohto ustanovenia, najviac v úhrne do sumy
troch eur..
6. V § 102 sa za slovo 73, vkladá slovo 73a,.

Pouitie oznaèenej a neoznaèenej platby

Èl. IV

(1) Daòovník oznaèí platbu miestnej dane a poplatku
pod¾a § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý urèí obec rozhodnutím o vyrubení dane a poplatku alebo rozdielu dane
a poplatku; ak platbu neoznaèí, obec ju pouije pod¾a
odseku 2.

Zákon è. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 70/2008 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 479/2009 Z. z., zákona
è. 84/2010 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 514/2010 Z. z., zákona è. 227/2011 Z. z., zákona
è. 228/2011 Z. z. a zákona è. 547/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

(2) Obec neoznaèenú platbu pouije na úhradu daòového nedoplatku, na splátku miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti pod¾a § 2 ods. 1 a 2 s najstarím
dátumom splatnosti v èase prijatia platby, inak na
úhradu exekuèných nákladov a hotových výdavkov. Ak
existuje viacero daòových nedoplatkov a splátok miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti pod¾a § 2
ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa pouije na ich úhradu v poradí pod¾a ich výky
vzostupne.
(3) Pri pouití daòového preplatku miestnej dane
a poplatku pod¾a § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej
èasti miestnej dane pod¾a § 34a ods. 3, § 64a ods. 3
a § 99h a pomernej èasti poplatku pod¾a § 82 sa ustanovenie odseku 2 pouije primerane.
(4) Ak nemono poui neoznaèenú platbu pod¾a odseku 2 alebo postup pod¾a odseku 3, obec vráti na základe iadosti neoznaèenú platbu, daòový preplatok
miestnej dane a poplatku pod¾a § 2 ods. 1 a 2 alebo ich
pomernú èas do 60 dní odo dòa doruèenia iadosti.
§ 98b
Elektronické sluby
(1) Obec môe poskytova elektronické sluby.
(2) Daòovník pri elektronickej komunikácii s obcou
má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle
obce sprístupnenú osobnú internetovú zónu, ktorej
obsahom sú najmä
a) spis daòovníka v elektronickej forme,
b) elektronický výpis z osobného úètu daòovníka,
c) prístup na elektronickú podate¾òu,
d) elektronická osobná schránka,
e) katalóg sluieb.
(3) Elektronickú adresu elektronickej podate¾ne zverejòuje obec na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.
(4) Elektronická osobná schránka je elektronická
schránka, ktorá je urèená na komunikáciu s obcou.
(5) Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických sluieb ustanoví obec veobecne
záväzným nariadením11) a uverejní ho na svojom webovom sídle..
4. § 98c a 98d sa vypúajú.
5. § 99e sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Správca dane môe vo veobecne záväznom
nariadení11) urèi sumu dane, ktorú nebude vyrubova

1. V § 21 odsek 14 znie:
(14) Ak sa zmení tento zákon, iné veobecne záväzné
právne predpisy týkajúce sa prevádzkovania hazardných hier alebo skutoènosti, ktoré ministerstvo uvádza
v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie pod¾a § 23
ods. 2, môe ministerstvo zmeni individuálnu licenciu
z vlastného podnetu na úèel jej zosúladenia s týmito
skutoènosami..
2. V § 37 ods. 1 písm. c) sa èíslo 18 nahrádza èíslom
20.
3. Za § 58g sa vkladá § 58h, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 58h
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. októbra 2012
Ustanovenie § 37 ods. 1 písm. c) v znení úèinnom od
1. októbra 2012 sa prvýkrát pouije na úhradu odvodov
za mesiac október 2012..
Èl. V
Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení zákona è. 92/1992 Zb.,
zákona è. 264/1992 Zb., ústavného zákona
è. 541/1992 Zb., zákona è. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 4/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 322/1996 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 352/1996 Z. z., zákona è. 210/1997 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 221/1998 Z. z., zákona è. 253/1999 Z. z.,
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zákona è. 122/2000 Z. z., zákona è. 441/2000 Z. z., zákona è. 13/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona è. 292/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 564/2003 Z. z., zákona è. 359/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 717/2004 Z. z., zákona
è. 595/2006 Z. z., zákona è. 160/2009 Z. z., zákona
è. 38/2010 Z. z., zákona è. 153/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z. a zákona 91/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 28 ods. 3 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie: o) na úhradu nákladov spojených
s ukonèením èinnosti fondu pod¾a § 40a,.
Doterajie písmeno o) sa oznaèuje ako písmeno p).
Èl. VI
Zákon è. 381/2011 Z. z. o zruení kolkových známok
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Kolkové známky vydané do 31. decembra 2013
pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra 2013 nemono od 1. januára 2014 predáva a mono ich poui
do 30. septembra 2014..
2. V § 2 ods. 2 sa slová 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 nahrádzajú slovami 1. januára 2014 do
31. decembra 2014.
3. V § 2 ods. 5 sa slová 31. januára 2013 nahrádza-
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jú slovami 31. januára 2014 a slová 31. decembra
2012 sa nahrádzajú slovami 31. decembra 2013.
4. V § 2 ods. 6 sa slová 10. januára 2013 nahrádzajú slovami 10. januára 2014.
5. V § 2 ods. 7 sa slová 20. januára 2013 nahrádzajú slovami 20. januára 2014 a slová december 2012
sa nahrádzajú slovami december 2013.
6. V § 2 ods. 8 sa slová 31. januára 2013 nahrádzajú slovami 31. januára 2014.
7. V § 2 ods. 10 sa slová 31. januára 2014 nahrádzajú slovami 31. januára 2015.
8. V § 2 ods. 11 sa slová 31. marca 2013 nahrádzajú slovami 31. marca 2014 a slová 30. apríla 2013
sa nahrádzajú slovami 30. apríla 2014.
9. V § 2 ods. 13 sa v celom texte slová 31. decembra
2012 nahrádzajú slovami 31. decembra 2013.
10. V èl. VI sa slová 1. januára 2013 nahrádzajú slovami 1. januára 2014.
Èl. VII
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. októbra 2012
okrem èl. III, ktorý nadobúda úèinnos 1. decembra
2012, èl. I tyridsiateho bodu, ktorý nadobúda úèinnos 19. januára 2013, èl. I prvého bodu a èl. II desiateho bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

