
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

Správne poplatky vyberané za úkony v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Všeobecná časť
Oslobodenie od poplatkov v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov

1. Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie (zák. č. 583/2003 Z.

z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov),

b) Slovenský pozemkový fond.
2. Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonaním všeobecne záväzných predpisov

(zák. č. 583/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov):
a) sociálnom zabezpečení,
b) o zdravotnom poistení,
c) o priestupkoch,
d) o prístupe k informáciám o životnom prostredí.

Organizačný odbor

- vyhotovenie odpisu(fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,
úradných záznamov,  registrov listín, spisov,

- osvedčenie odpisu(fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,
úradných záznamov,  registrov listín, spisov

Správny poplatok sa vyberá v sume 1,50 € za každú aj začatú stranu (položka 2a, 2b
sadzobníka, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z.). Správny poplatok uvedený pod položkou 2a
je využívaný aj katastrálnym odborom.

Poplatok za osvedčenie viaclistovej správnej informácie vydanej podľa položky 2a sadzobníka
vo forme zväzku predstavuje násobok počtu jeho strán sumou 1,50 €.
Poplatky sú splatné po vykonaní úkonu.

Odbor všeobecnej vnútornej správy

v  €
- osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis 1,50
- osvedčenie odpisu listiny za každú stranu 1,50
- zápis  verejnej zbierky do registra VZ 5,00
- zápis  predĺženia vykonávania zbierky do registra VZ 10,00
- vyššie overenie verejných listín do

zahraničia(apostille/superlegalizácia
10,00

- zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého
priezviska

3,00

- zmena priezviska maloletých detí 33,00
- zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100,00
- osvedčenie odtlačku úradnej  pečiatky a úradného podpisu- za

každý odtlačok a za každý podpis 5,00



- udelenie štátneho občianstva SR osobe nad 18 rokov 700,00
- udelenie štátneho občianstva SR dieťaťu do 15 rokov 100,00
-  udelenie štátneho občianstva SR dieťaťu od 15 do 18 rokov 150,00
- udelenie štátneho občianstva SR bývalým št.občanom SR/ČSSR 20,00
- registrácia záujmového združenia právnických osôb 66,00
- registrácia spoločenstva vlastníkov bytových a neb. priestorov 33,00
- registrácia neinvestičného fondu 66,00
- registrácia neziskovej organizácie posk. ver. pros. služby 66,00
- zmena stanov záujmového združenia právnických osôb 16,50
- zmena stanov spoločenstva vlastníkov bytových a neb. priestorov 13,00
- zmena stanov neinvestičného fondu 16,50
- zmena stanov neziskovej organizácie posk. ver. pros. služby 16,50

- vyhotovenie stanov alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené
poškodené pre záujmové združenia právnických osôb a neziskové
organizácie

16,50

- vyhotovenie stanov alebo štatútu ako náhrady za stratené pre
neinvestičné fondy a bytové spoločenstvá

13,00

- vyhotovenie výpisu z registra ZZPO, spoloč. vlastníkov bytov
a neb. priest., neziskových organizácii, neinvestič. fondov

5,00

- vyhotovenie rozhodnutia za stratené zničené o zápise do registra pre
NO, NF, ZZPO

16,50

- vyhotovenie rozhodnutia za stratené zničené o zápise do registra pre
spoločenstvá vlastníkov bytov a neb. priest.

25,00

- vyhotovenie písomnej informácie z registra 5,00
- výmaz ZZPO, NO 33,00
- výmaz NF, SVB 16,50
- Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla 3,00
- Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla

ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený,..
0.50

Použité skratky:
NO - Neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
NF – Neinvestičné fondy
ZZPO – Záujmové združenia právnických osôb
SVB –Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Odbor živnostenského podnikania

v €
- vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú

živnosť
5,00

- vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú
živnosť alebo každú viazanú živnosť 15,00

- výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa 3,00

- vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri 3,00
- vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou

za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie
o živnostenskom oprávnení

6,00

- vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo
viac ako jednej prevádzkarni 6,00



- vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis 3,00

- vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení 3,00
- oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby

pozastavenia prevádzkovania živnosti 4,00
- vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe

živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané
3,00

- prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých
začatých 15 strán 5,00

- osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis 1,50
- vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe 6,00
- vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register

okresným úradom
4,00

Súdne poplatky
-     z návrhu na prvý zápis

v  €
1. akciovej spoločnosti 829,50
2. iných právnických osôb 331,50
3. fyzickej osoby podnikateľa 165,50

Odbor školstva

Položka 2
                                                                                                                                                             v €

e) Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaných povolaní
a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike. 6,50

Odbor výstavby a bytovej politiky

v  €
- návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie

rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy ak
podnet podáva fyzická osoba

16,50

- návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy ak podnet
podáva právnická osoba

165,50

- návrh na vyvlastnenie nehnuteľností 100,00
- žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 20,00



Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

v  €
Položka 2 pís. 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 každú aj začatú stranu.

1,50

Položka 6 písm. a)
Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky
sadzobníka.

4,50

Položka 6 písm. b)
Vydanie preukazu (osvedčenia), ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo
poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky
sadzobníka

16,50

Položka 60, písm. g)
Žiadosť o stavebné povolenie na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených
stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50
000 eur vrátane

100,00

Položka 60, písm. g)
Žiadosť o stavebné povolenie na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených
stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad
50 000 eur do 100 000 eur vrátane

200,00

Položka 60, písm. g)
Žiadosť o stavebné povolenie na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených
stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad
100 000 eur do 500 000 eur vrátane

400,00

Položka 60, písm. g)
Žiadosť o stavebné povolenie na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených
stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad
500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

600,00

Položka 60, písm. g)
Žiadosť o stavebné povolenie na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených
stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad
1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

800,00

Položka 60, písm. g)
Žiadosť o stavebné povolenie na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených
stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad
10 000 000 eur vrátane

1000,0

Položka 60a, písm. a) bod. 1
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre  právnickú osobu 100,00
Položka 60a písm. a) bod. 2
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre fyzickú osobu. 30,00

Položka 60a, písm. b) bod. 1
Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu 50,00

Položka 60a písm. b) bod. 2
Ohlásenie jednoduchej stavby pre fyzickú osobu 20,00

Položka 60a, písm. c) bod. 1
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre právnickú osobu 30,00

Položka 60a, písm. c) bod. 2
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre fyzickú osobu 10,00

Položka 60a, písm. f)
Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30,00

Položka 60a, písm. g)
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10,00



Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1.10.1976 bez stavebného
povolenia, alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby.

Trojná-
sobok
sadzby
v Pol.60

Položka 62a, písm. g)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto
dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane

60,00

Položka 62a, písm. g)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto
dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 50 000 eur do 100 000
eur vrátane

120,00

Položka 62a, písm. g)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto
dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 100 000 eur do 500 000
eur vrátane 250,00
Položka 62a, písm. g)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto
dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 500 000 eur do 1 000 000
eur vrátane

400,00

Položka 62a, písm. g)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto
dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 1 000 000 eur do 10 000
000 eur vrátane

530,00

Položka 62a, písm. g)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto
dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 10 000 000 eur

660,00

Položka 68 písm. a)
Podanie žiadosti o povolenie výroby  jednotlivého vozidla 20,00

Položka 68 písm. b)
Podanie žiadosti o povolenie prestavby jednotlivého vozidla 20,00

Položka 68 písm. c) bod 1.
Podanie žiadosti o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla pre kategórie vozidiel O1, O2,
Ra, Sa a PN

100,00

Položka 68 - splnomocnenie bod 2
Správny orgán vyberie trojnásobok správneho poplatku podľa písmena c), ak poplatník
(účastník konania) pri doručení žiadosti žiada rozhodnúť urýchlene do 10 pracovných dní.

300,00

Položka 68 písm. c) bod 2.
Podanie žiadosti o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla pre kategórie vozidiel iné ako v
prvom bode

200,00

Položka 68 - splnomocnenie bod 2
Správny orgán vyberie trojnásobok správneho poplatku podľa písmena c), ak poplatník
(účastník konania) pri doručení žiadosti žiada rozhodnúť urýchlene do 10 pracovných dní.

600,00

Položka 68 písm. d) bod 1.
Podanie žiadosti o  schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla pre kategórie vozidiel O1,
O2, Ra

20,00

Položka 68 písm. d) bod 2
Podanie žiadosti o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla pre kategórie vozidiel M2 a
M3

100,00

Položka 68 písm. d) bod 3.
Podanie žiadosti o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla pre kategórie vozidiel iné ako
v prvom a druhom bode

50,00

Položka 68 písm. e)
Podanie žiadosti o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla. 100,00

Položka 68 - splnomocnenie bod 2 300,00



Správny orgán vyberie trojnásobok správneho poplatku podľa písmena e), ak poplatník
(účastník konania) pri doručení žiadosti žiada rozhodnúť urýchlene do 10 pracovných dní.
Položka 68 písm. f)
Podanie žiadosti o  uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla 100,00

Položka 68 - splnomocnenie bod 2
Správny orgán vyberie trojnásobok správneho poplatku podľa písmena f), ak poplatník
(účastník konania) pri doručení žiadosti žiada rozhodnúť urýchlene do 10 pracovných dní.

300,00

Položka 68 písm. g) bod 1.
Podanie žiadosti o  schválenie jednotlivo dovezeného vozidla pre kategórie vozidiel O1, O2,
Ra, Sa a PN

150,00

Položka 68 - splnomocnenie bod 2
Správny orgán vyberie trojnásobok správneho poplatku podľa písmena g), ak poplatník
(účastník konania) pri doručení žiadosti žiada rozhodnúť urýchlene do 10 pracovných dní.

450,00

Položka 68 písm. g) bod 2.
Podanie žiadosti o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla pre kategórie vozidiel iné ako v
prvom bode

300,00

Položka 68 - splnomocnenie bod 2
Správny orgán vyberie trojnásobok správneho poplatku podľa písmena g) ak poplatník
(účastník konania) pri doručení žiadosti žiada rozhodnúť urýchlene do 10 pracovných dní.

900,00

Položka 68 písm. h)
Podanie žiadosti o opätovné schválenie jednotlivého vozidla 100,00

Položka 68 - splnomocnenie bod 2
Správny orgán vyberie trojnásobok správneho poplatku podľa písmena h), ak poplatník
(účastník konania) pri doručení žiadosti žiada rozhodnúť urýchlene do 10 pracovných dní.

300,00

Položka 68 písm. i)
Podanie žiadosti o schválenie jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému,
komponentu alebo samostatnej technickej jednotky

50,00

Položka 68 písm. j) bod 1.
Podanie žiadosti o schválenie prestavby jednotlivého vozidla - montážou plynového zariadenia 50,00

Položka 68 písm. j) bod 2.
Podanie žiadosti o schválenie prestavby jednotlivého vozidla - inou prestavbou ako v prvom
bode

300,00

Položka 68 písm. k)
Podanie žiadosti o výmenu karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu
vozidla, výmenu rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla alebo
zmenu obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vozidlo výrobcom
vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov

20,00

Položka 68 písm. l)
Podanie žiadosti o povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až k) pre fyzické
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu
osobného motorového vozidla alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového
vozidla podľa osobitného zákona20a)

2,00

Položka 68a písm. a)
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla
vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na
určenú adresu

6,00

Položka 74 písm. e) bod. 1
Vykonanie skúšky na získanie inštruktorského oprávnenia skupiny A a AM a podskupiny A1. 16,50

Položka 74 – splnomocnenie bod 4
Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena e) tejto položky vo výške 50% za opakovanú
skúšku na získanie inštruktorského oprávnenia.

8,25

Položka 74 písm. e) bod. 2
Vykonanie skúšky na získanie inštruktorského oprávnenia skupiny B, B + E a T podskupiny
B1.

33,00



Položka 74 – splnomocnenie bod 4.
Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena e) tejto položky vo výške 50% za opakovanú
skúšku na získanie inštruktorského oprávnenia.

16,50

Položka 74 písm. e) bod. 3
Vykonanie skúšky na získanie inštruktorského oprávnenia skupiny C1 + E a D1 + E
a podskupiny C1 a D1.

49,50

Položka 74 – splnomocnenie bod 4.
Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena e) tejto položky vo výške 50% za opakovanú
skúšku na získanie inštruktorského oprávnenia.

24,75

Položka 74 písm. e) bod. 4
Vykonanie skúšky na získanie inštruktorského oprávnenia skupiny C, C+ E, D a D + E. 66,00

Položka 74 – splnomocnenie bod 4.
Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena e) tejto položky vo výške 50% za opakovanú
skúšku na získanie inštruktorského oprávnenia.

33,00

Položka 74 písm. f)
Vykonanie skúšky na predĺženie platnosti inštruktorského oprávnenia. 16,50

Položka 76 písm. c)
Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom,
za každú tabuľku

33,00

Položka 77 písm. a) bod. 1
Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly, ak ide o vykonávanie výučby a výcviku
účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové
vozidlá a doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení skupiny A a AM
a podskupiny A1.

100,00

Položka 77 písm. a) bod 2
Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly, ak ide o vykonávanie výučby a výcviku
účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové
vozidlá a doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení skupiny B, B+E a T
a podskupiny B1.

100,00

Položka 77 písm. a) bod 3
Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly, ak ide o vykonávanie výučby a výcviku
účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové
vozidlá a doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení skupiny C1 + E a D1 + E
a podskupín C1 a D1.

100,00

Položka 77 písm. a) bod 4
Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly, ak ide o vykonávanie výučby a výcviku
účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové
vozidlá a doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení skupiny C, C + E, D a D + E.

100,00

Položka 77 písm. b)
Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly, ak ide o vykonanie zmeny v osvedčení
o registrácii.

100,00

Položka 77a písm. a)
Registrácia na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku. 100,00

Položka 77a písm. b)
Vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia  o pravidelnom výcviku vodiča. 5,00

Položka 77a písm. c)
Vydanie kvalifikačnej karty vodiča. 50,00

Položka 77a písm. d)
Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie. 50,00

Položka 77a - splnomocnenie
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písm. d) sa vyberie správny poplatok vo výške
50 % príslušnej sadzby.

25,00

Položka 78 písm. a) bod 1.
Podanie žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly 200,00



Položka 78 písm. a) bod 2.
Podanie žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly 200,00

Položka 78 písm. a) bod 3.
Podanie žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality 200,00

Položka 78 písm. a) bod 4.
Podanie žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení 50,00

Položka 78 písm. b) bod 1.
Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol vozidiel 200,00

Položka 78 písm. b) bod 2.
Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel 200,00

Položka 78 písm. b) bod 3.
Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie kontrol originality vozidiel 200,00

Položka 78 písm. b) bod 4.
Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie montáže plynových zariadení 50,00

Položka 78 písm. c)
Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom oprávnení podľa písmena b) 50,00

Položka 78a písm. b) bod 1.
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti kontrolného technika 10,00

Položka 78a písm. b) bod 2.
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika emisnej kontroly 10,00

Položka 78a písm. b) bod 3.
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika kontroly originality 10,00

Položka 78a písm. b) bod 4.
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika montáže plynových zariadení 10,00

Položka 78a písm. c)
Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa
písmena b)

10,00

Položka 79 písm. g)
Vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy22b)

alebo vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej
dopravy22b) alebo udelenie koncesie na výkon taxislužby22ba)

30,00

Položka 79 – splnomocnenie bod 3
Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu
poplatku až na trojnásobok.

90,00

Položka 79 písm. h)
Vydanie licencie Spoločenstva 20,00
Položka 79 – splnomocnenie bod 3
Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu
poplatku až na trojnásobok.

60,00

Položka 79 písm. i)
Vydanie overenej kópie licencie Spoločenstva na každé vozidlo. 3,00

Položka 79 písm. j)
Vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného
predpisu.

10,00

Položka 79 písm. n)
Vykonanie skúšky vodiča taxislužby22bb) 50,00

Položka 79 – splnomocnenie bod 4.
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písm. n) sa vyberie správny poplatok vo výške
50 % príslušnej sadzby

25,00

Položka 79 písm. o)
Vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby. 50,00

Položka 79 písm. p) 10,00



Odňatie povolenia na vykonávanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej alebo osobnej cestnej
dopravy alebo koncesie na taxislužbu, na vlastnú žiadosť prevádzkovateľa cestnej dopravy.
Položka 79 písm. q
Zmena povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa písmena
g) položky22bd) 10,00

Položka 79 písm. r
Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy alebo osobnej
cestnej dopravy alebo spôsobilosti v taxislužbe.

100,00

Položka 79 – splnomocnenie bod 4.
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmen r) sa vyberie správny poplatok vo
výške 50 % príslušnej sadzby

50,00

Položka 79 písm. s
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave alebo v cestnej
osobnej doprave, alebo v taxislužbe.

10,00

Položka 80 písm. a) bod 1.1
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadrozmerná preprava pri prekročení prípustnej šírky
vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je do 300,0

20,00

Položka 80 písm. a) bod 1.1
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadrozmerná preprava pri prekročení prípustnej šírky
vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je od 300,0 do 350,0

30,00

Položka 80 písm. a) bod 1.1
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadrozmerná preprava pri prekročení prípustnej šírky
vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je od 350,0 do 400,0

40,00

Položka 80 písm. a) bod 1.1
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadrozmerná preprava pri prekročení prípustnej šírky
vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je od 400,0 do 500,0

75,00

Položka 80 písm. a) bod 1.1
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadrozmerná preprava pri prekročení prípustnej šírky
vrátane nákladu (vyjadrené v cm) - a za každý ďalších aj začatých 10 cm

20,00

Položka 80 písm. a) bod 1.2
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadrozmerná preprava pri prekročení prípustnej výšky
vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je do 400,0

20,00

Položka  80 písm. a) bod 1.2
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú

40,00



prepravnú trasu a prepravný zámer - nadrozmerná preprava pri prekročení prípustnej výšky
vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je od 400,1 do 450,0
Položka 80 písm. a) bod 1.2
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadrozmerná preprava pri prekročení prípustnej výšky
vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je od 450,1 do 500,0

115,00

Položka 80 písm. a) bod 1.2
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadrozmerná preprava pri prekročení prípustnej šírky
vrátane nákladu (vyjadrené v cm) - a za každý ďalších aj začatých 10 cm

20,00

Položka 80 písm. a) bod 1.3
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadrozmerná preprava pri prekročení prípustnej celkovej
dĺžky vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené
v m) je do 12,0

20,00

Položka 80 písm. a) bod 1.3
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadrozmerná preprava pri prekročení prípustnej celkovej
dĺžky vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené
v m) je od 12,01 do 22,00

115,00

Položka 80 písm. a) bod 1.3
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadrozmerná preprava pri prekročení prípustnej celkovej
dĺžky vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené
v m) je nad 22,01 do 30,00

190,00

Položka 80 písm. a) bod 1.3
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadrozmerná preprava pri prekročení prípustnej celkovej
dĺžky vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené
v m) - a za každých ďalších aj začatých 5,0 m

55,00

Položka 80 písm. a) bod 2.1
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadmerná preprava pri prekročení prípustnej celkovej
hmotnosti, ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je do 20,00

115,00

Položka 80 – splnomocnenie bod 2
Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na
trojnásobok.

345,00

Položka 80 písm. a) bod 2.1
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť

190,00



pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadmerná preprava pri prekročení prípustnej celkovej
hmotnosti, ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je od 20,01 do 30,00
Položka 80 – splnomocnenie bod 2
Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na
trojnásobok.

570,00

Položka 80 písm. a) bod 2.1
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadmerná preprava pri prekročení prípustnej celkovej
hmotnosti, ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je od 30,01 do 50,00

300,00

Položka 80 – splnomocnenie bod 2
Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na
trojnásobok.

900,00

Položka 80 písm. a) bod 2.1
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadmerná preprava pri prekročení prípustnej celkovej
hmotnosti, ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) - a za každých ďalších aj
začatých 10 t

75,00

Položka 80 – splnomocnenie bod 2
Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na
trojnásobok.

225,00

Položka 80 písm. a) bod 2.2
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadmerná preprava pri prekročení prípustnej hmotnosti
na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v
%) je od 3,01 do 5,00

95,00

Položka 80 – splnomocnenie bod 2
Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na
trojnásobok.

285,00

Položka 80 písm. a) bod 2.2
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadmerná preprava pri prekročení prípustnej hmotnosti
na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v
%) je od 5,01 do 10,00

150,00

Položka 80 – splnomocnenie bod 2
Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na
trojnásobok.

450,00

Položka 80 písm. a) bod 2.2
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadmerná preprava pri prekročení prípustnej hmotnosti
na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v
%) je od 10,01 do 15,00

270,00

Položka 80 – splnomocnenie bod 2
Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na 810,00



trojnásobok.

Položka 80 písm. a) bod 2.2
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadmerná preprava pri prekročení prípustnej hmotnosti
na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v
%) je od 15,01 do 20,00

380,00

Položka 80 – splnomocnenie bod 2
Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na
trojnásobok.

1140,0

Položka 80 písm. a) bod 2.2
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
prepravnú trasu a prepravný zámer - nadmerná preprava pri prekročení prípustnej hmotnosti
na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v
%) - a za každých ďalších aj začatých 5%

190,00

Položka 80 – splnomocnenie bod 2
Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok 570,00

Položka 80 písm. b) bod 1
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky - nadrozmerná preprava

190,00

Položka 80 písm. b) bod 2
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za každú jednotlivú
tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky - ostatné prípady

380,00

Položka 80 písm. c) bod 1.1
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za prepravu
nadmerného  alebo nadrozmerného mechanizmu po vlastnej osi alebo podvozku  - za každú
jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu
vrátane podvozku a ťahača neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú
prekročené prípustné hmotnosti na nápravu

115,00

Položka 80 písm. c) bod 1.2
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za prepravu
nadmerného  alebo nadrozmerného mechanizmu po vlastnej osi alebo podvozku  - za každú
jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu
vrátane  podvozku  a  ťahača  prekročí  60  t  alebo  šírku  3,1  m,  alebo  výšku  4,5  m   alebo  sú
prekročené hmotnosti na jednu nápravu

230,00

Položka 80 písm. c) bod 2.1
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za prepravu
nadmerného  alebo nadrozmerného mechanizmu po vlastnej osi alebo podvozku  - za prepravu
viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch
mesiacov pri splnení podmienok: neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú

570,00



prekročené prípustné hmotnosti na nápravu

Položka 80 písm. c) bod 2.2
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť
pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom - za prepravu
nadmerného  alebo nadrozmerného mechanizmu po vlastnej osi alebo podvozku  - za prepravu
viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch
mesiacov pri splnení podmienok: prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú
prekročené hmotnosti na jednu nápravu

1150,0

Položka 80a bod 1.
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenie podľa položky 80 do 24 hodín od
doručenia žiadosti

75,00

Položka 80a bod 2.
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenie podľa položky 80 do 48 hodín od
doručenia žiadosti

55,00

Položka 82 písm. b)
Povolenie na zvláštne užívanie ciest 120,00

Položka 82 splnomocnenie
V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až
na päťnásobok. 600,00
Položka 83 písm. c)
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy 170,00

Položka 83 písm. e)
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií 70,00

Položka 83 písm. f)
Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych
komunikácií

40,00

Položka 84 písm. a)
Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III.
triedy

75,00

Položka 84 – splnomocnenie
V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok
zvýšiť až na päťnásobok.

375,00

Položka 85 písm. a)
Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie 115,00

Položka 85 – splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na
päťnásobok.

575,00

Položka 85 písm. b)
Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na
umiestnenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia

500,00

Položka 85 – splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na
päťnásobok.

2500,0

Položka 85 písm. c)
Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 30,00

Položka 85 - splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na
päťnásobok.

150,00

Položka 85 písm. d) bod 1
Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s cestou. 115,00



Položka 85 – splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na
päťnásobok.

575,00

Vydanie preukazu na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti - nový 33,00

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Štátna správa ochrany prírody a krajiny

Položka 160
                                                                                                                          v €

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného
zákona36p)

1. fyzická osoba 10,00

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej
predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100,00

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a

verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne

chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu
s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl
a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a
prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí
s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)

Položka 161

                                                                                                              v €
Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným
zákonom36p)

1. fyzická osoba 10,00

2.  právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100,00

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých

škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú
činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí
s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí
s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch,



ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo
ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

Položka 161a
                                                                                                                             v €

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním,

zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec a Štátna
ochrana prírody Slovenskej republiky

Položka 161b
       v €

Podanie žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa
osobitných predpisov alebo vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov
podľa osobitných predpisov37a)

1. pre 1 až 20 exemplárov
6,00

za každý
exemplár

2. pre 21 až 100 exemplárov 130,00

3. pre viac ako 100 exemplárov 300,00

4. pre exemplár s uvedením jednotiek používaných podľa osobitného
predpisu37aa)

6,00
za podanú

žiadosť

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním,

zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec a Štátna
ochrana prírody Slovenskej republiky.

Štátna správa odpadového hospodárstva

Položka 162
v €

Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38)

okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov 11,00

Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, 38) na ktoré nebol daný súhlas
podľa písm. a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na
spoluspaľovanie odpadov

11,00

Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov38)

okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov 11,00

Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, 38) ak ide o
zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c) 11,00

Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie
odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých 11,00

Podanie žiadosti na vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na
opätovný vývoz exemplárov37a) 15,00



prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení38)

Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi38) 11,00

Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov38) 11,00

Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov38) 11,00

Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania
mobilného zariadenia

20,00

Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez
predchádzajúceho triedenia, 38) ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo
zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné

11,00

Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej
rekultivácie a jej následné monitorovanie38) 11,00

Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel38 11,00

Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu 11,00

Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne
zaradiť podľa Katalógu odpadov 11,00

Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen a), c), d), f), g), h), i) a m) a žiadosť o
predĺženie vydaného súhlasu podľa písmena f) 4,00

Štátna správa ochrany ovzdušia

Položka 162
                                                                                                                                                        v €

Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch
znečisťovania ovzdušia 5,00

Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia 5,00

Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia 5,00

Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách 5,00

Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania
ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha
stavebnému konaniu

30,00



Štátna správa vodného hospodárstva a rybárstva

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred
dokončením (za každú samostatnú stavbu)
                                                                                                                                                v €

Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo
stavieb na individuálnu rekreáciu

1. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00

2. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka 30,00

Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a
ostatným budovám

1. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50,00

2. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka 50,00

Na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred
dokončením podľa písmen d) a e) 20,00

Na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na
zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

1. do 50 000 eur vrátane 100,00

2. nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 200,00

3. nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 400,00

4. nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 600,00

5. nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 800,00

6. nad 10 000 000 eur 1000,00

Na stavby dočasných objektov zariadenia staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie na stavby 50,00

Položka 60a
                                                                                                                                                    v €

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

1. právnickú osobu 100,00



2. fyzickú osobu 30,00

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10,00

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác pre

1. právnickú osobu 30,00

2. fyzickú osobu 10,00

Položka 61
                                                                                                                                                     v €

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976
bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie
zmeny stavby

trojnásobok
sadzby
ustanovenej v
položke 60

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
                                                                                                                                                       v €
Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na

individuálnu rekreáciu

1. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20,00

2. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových
vôd, jazierka 20,00

Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným
budovám

1. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00

2. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových
vôd, jazierka 30,00

Na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20,00

Na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom
rozpočtovom náklade

1. do 50 000 eur vrátane 60,00

2. nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 120,00

3. nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 250,00



4. nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 400,00

5. nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 530,00

6. nad 10 000 000 eur 660,00

Položka 6
                                                                                                                                                       v €

Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky
sadzobníka 4,50

Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo
poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky
sadzobníka

16,50

Štátna správa priemyselných havárií

Položka 171 f
        v €

Žiadosť o vydanie súhlasu k bezpečnostnej správe

1. za prvú bezpečnostnú správu  398,00

2. za zmenu (aktualizáciu) bezpečnostnej správy 119,00

Žiadosť  o povolenie výnimky z rozsahu bezpečnostnej správy 40,00

Položka 171 g
                                                                                                                              v €

Štátna správa na úseku environmentálnej záťaže

Položka 171 p
                                                                                                                                                        v €

Podanie žiadosti o schválenie návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže,
schválenie zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, alebo schválenie
aktualizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže

33,00

Podanie žiadosti o ukončenie realizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej
záťaže 33,00

Žiadosť o povolenie zabezpečenia úloh záchrannej služby náhradným spôsobom 20,00



Pozemkový a lesný odbor

v €
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

1. fyzická osoba 16,50
2.  právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 165,50

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 každú aj začatú stranu

1,50

Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný
podľa inej položky sadzobníka 4,50
Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený,
stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak
nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 16,50
Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon
spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 6,50
Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený,
zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie),
opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33,00
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov
alebo sa koná z podnetu účastníka konania 16,50
Návrh na registráciu 5. pozemkového spoločenstva 65,00
Zmena stanov alebo štatútu, alebo nadačnej listiny, alebo
údajov zapísaných do registra 5. pozemkového spoločenstva 65,00
Vyhotovenie stanov, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady
za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy,
nadačnú listinu alebo štatút 5. pozemkového spoločenstva 25,00
Vyhotovenie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev 5,00
Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené,
poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra 2.
pozemkového spoločenstva

25,00

Vyhotovenie písomnej informácie z registra pozemkových
spoločenstiev

5,00

Výmaz   5. pozemkového spoločenstva z registra pozemkových
spoločenstiev

35,00

Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru 200,00
Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru 100,00
Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu

1. fyzická osoba
2.  právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie

100,00
250,00

Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky
poľovníckeho hospodára

50,00

Registrácia poľovníckej organizácie 66,00
Zmena stanov poľovníckej organizácie 16,50
Mimoriadne povolenie lovu zveri 20,00
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných
pozemkov a o ich určení v prípade pochybností 30,00



Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie
zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov
s počtom porastov

a) do 10
b) do 30
c) nad 30

30,00
40,00
50,00

Vydanie stanoviska
a) k zmene druhu pozemku
b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy
c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu

3,00
3,00
3,00

Vydanie rozhodnutia
a) na zmenu druhu pozemku
b) na odňatie poľnohospodárskej pôdy
c) o schválení aplikácie čistiarenského kalu

33,00
33,00

     33,00
Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím
poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery

99,50

Vydanie
a) údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za

každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného kat. územia
b) rovnopisu o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách

                 8,00

                 3,00

Katastrálny odbor

v  €
1. Vydanie

a) výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20
stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného
výpisu,

  8,00

b) údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých
aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia,   8,00

c) písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20
identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia, 8,00

d) kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového
katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného
operátu, za každú kópiu formátu A3, A4 8,00

2. Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej
vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20
parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov 8,00

3. Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v
písmenách a) a b) 3,00

4. Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20
identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy
na informatívne účely 15,00

5. Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho
vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou
vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra
nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov



alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia 3,00
6. Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra

nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho
územia

17,00

7. Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre
likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci
jedného katastrálneho územia 7,00

8. Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých
informácií 27,00

9. Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 7,00
10.Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán

formátu A4 8,00

Oslobodenie
2. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o

vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k
pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných
predpisov.

3. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná diaľničná
spoločnosť, a. s., ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely
usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami - diaľnicami a
rýchlostnými  komunkáciami a cestami prvej triedy.

Poznámky
1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a), c) a e) tejto položky, ak ide o úkony

spojené s vyhlasovaním chránených území a ich ochranných pásiem a s realizovaním
prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany
prírody, s pozemkovými úpravami, s vyhotovením programov starostlivosti o lesy, so zápisom
zmeny hraníc zastavaného územia obce podľa schváleného územného plánu.

2. Úkon spoplatňovaný podľa písmena e) tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc
podrobných bodov.

3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov
pre nájomné vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)

4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej
alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).

5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely
konania o dedičstve a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.

6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil
správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.

7. Poplatníkom za úkony podľa písmen f), h) a i) tejto položky je vyhotoviteľ vybraných
geodetických a kartografických činností.

8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena i) tejto položky súčasne s poplatkom podľa
písmena h) tejto položky.

Položka 11

                                                                                                    v €
1. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do

katastra nehnuteľností 66,00
2. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do

katastra nehnuteľností podaný elektronicky 33,00



Oslobodenie
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na

začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v
súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré
prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca
lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových
úpravách.

3. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a
Slovenská správa ciest, ak ide o úkony spojené s majetkovou prípravou stavieb.

Splnomocnenie
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eura, ak účastník konania

pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do
15 dní.

2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 eur, ak účastník konania
podal návrh na vklad do katastra elektronicky.
 Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení
konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa
konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny
orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností
nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené
rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.

3. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o
vklade práva podal oznámenie podľa § 30 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet
právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

Poznámka
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov
právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.

Položka 11a

                                                                                                      v  €
1. Vydanie preukazu oprávnenia na vstup na cudzie nehnuteľnosti

osobám, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti 33,00
2. Predĺženie platnosti preukazu vydaného podľa písmena a) 10,00

Odbor opravných prostriedkov

Položka 1
                                                                                                                                                      v €

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho
konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

1. fyzická osoba 16,00

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 165,00



Poznámka

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 42
                                                                                                                                                      v €

Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania
a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov

a) do 10
b) do 30
c) nad 30

30,00
40,00
50,00

Položka 42a
                                                                                                                                                       v €

b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov17ab)
6,50

Položka 44
                                                                                                                                                       v €

Vydanie stanoviska
b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy 3,00

Položka 46
                                                                                                                                                        v €

Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné
zámery 99,50
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