
Okresný úrad Nové Zámky 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

Prehľad správnych poplatkov  vyberaných OU-NZ-CDaPK podľa zák. NR SR č. 145/1995 Z. 

z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov 

 

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV (príloha zákona) 

 

Odbor cestnej dopravy: 

 

Položka 68  

Podanie návrhu   

  

a) vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla  

1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN  100,00 € 

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom  200,00 € 

b) jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla  

1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN  200,00 € 

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode  400,00 € 

c) vnútroštátne schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla 

s obmedzenou prevádzkou  

 

20,00 € 

d) vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla  

1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa  20,00 € 

2. pre kategórie vozidiel M2, M3  100,00 € 

3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode  50,00 € 

e) vnútroštátne jednotlivé schválenie systému, komponentu alebo samostatnej 

technickej jednotky  

 

 

f) uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla 

alebo uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla  

 

100,00 € 

g) jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla  

1. pre kategórie vozidiel M1 a N1  500,00 € 

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode  300,00 € 

h) vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla  

1. pre kategórie vozidiel M1 a N1  300,00 € 

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode  150,00 € 

i) opätovné schválenie jednotlivého vozidla   

j) dodatočné schválenie jednotlivého vozidla   

k) povolenie prestavby jednotlivého vozidla   

l) schválenie prestavby jednotlivého vozidla  

1. montážou plynového zariadenia  20,00 € 

2. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa  100,00 € 

3. pre iné prestavby ako v prvom a druhom bode  300,00 € 

m) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení 

vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu  

 

20,00 € 

n) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení 

vozidla z dôvodu výmeny motora  

 

10,00 € 

o) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení 

vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle  

 

10,00 € 

p) vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického 

osvedčenia vozidla na schvaľovací orgán  

 

10,00 € 



q) vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického osvedčenia 

vozidla alebo vydanie technického osvedčenia vozidla pri výmene 

technického osvedčenia vozidla  

 

 

10,00 € 

r) dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla  10,00 € 

s) povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až l) 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 zákona
20a

)  

2,00 € 

 

t) povolenie alebo schválenie podľa písmen d), j) a l) pre vozidlo na prepravu 

osôb na invalidnom vozíku  

10,00 € 

 

Oslobodenie 

Od poplatku podľa písmen f) až h) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré mali jednotlivo 

dovezené vozidlo v zahraničí evidované na svoje meno v rámci zastupiteľských úradov, 

diplomati, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú 

výsady a imunity počas svojho pôsobenia.  

 

Splnomocnenie 

1. Poplatok podľa tejto položky sa znižuje podľa § 6 ods. 2, aj ak osobitný predpis 

ustanovuje niektoré prílohy návrhu výlučne v listinnej podobe, napríklad predloženia 

osvedčenia o zhode COC alebo dokladov vozidla.  

2. Za podanie návrhu o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena k) tejto položky 

správny orgán vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.  

3. Správny orgán vyberie trojnásobok poplatku podľa písmen f) až h), ak poplatník (účastník 

konania) pri doručení návrhu žiada rozhodnúť urýchlene do piatich pracovných dní. Ak sa 

konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. 

Trojnásobok poplatku podľa písmen f) až h) za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň 

podania návrhu. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh bol zamietnutý, poplatok sa 

nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o návrhu nerozhodne, vráti rozdiel medzi 

poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie a poplatkom 

určeným podľa príslušného písmena tejto položky.  

 

Poznámky 

1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov. 

2. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a), b), d) a e) tejto položky požaduje viac 

schválení, poplatky sa sčítavajú.“.  

 

Nadrozmerná preprava: 

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pri 

nadrozmernej doprave alebo nadmernej doprave  

 

a) za každú jednotlivú dopravu  

1. nadrozmerná doprava pri prekročení najväčšej povolenej šírky, 

najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej povolenej dĺžky 

vrátane nákladu 

60,00 € 

2. nadmerná doprava  

2a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti, 

ak hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v tonách) je 

 

 do 40 vrátane  150,00 € 

 nad 40 do 60 vrátane 250,00 € 



 nad 60 do 120 vrátane 350,00 € 

 nad 120 700,00 € 

2b. pri prekročení najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na 

nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak 

zaťaženie nápravy (vyjadrené v %) je 

 

 do 10 vrátane 100,00 € 

 nad 10 do 11,50 vrátane 150,00 € 

 nad 11,50 do 12,50 vrátane 200,00 € 

 nad 12,50 500,00 € 

b) za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového 

vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu 

viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šesť 

mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok  

 

c) za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového 

vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu 

viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac 

troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol 

násobok  

 

d) za dopravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po 

vlastnej osi alebo na podvozku  

 

1. za každú jednotlivú trasu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť 

stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača 

 

a) neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú 

prekročené najväčšie povolené hmotnosti pripadajúce na nápravu 

100,00 € 

b) prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú 

prekročené najväčšie povolené hmotnosti pripadajúce na nápravu 

200,00 € 

2. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na 

dobu najviac troch mesiacov 

 

a) 2a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a 500,00 € 

b) pri splnení podmienok podľa bodu 1b 1000,00 € 

3. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých 

trasách na dobu najviac šiestich mesiacov 

 

a) pri splnení podmienok podľa bodu 1a 1000,00 € 

b) pri splnení podmienok podľa bodu 1b 2000,00 € 

  

Splnomocnenie 

1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti. 

2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadrozmernú 

dopravu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala 

bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.  

3. Pri určení poplatku vyberaného dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za 

nadmernú dopravu, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala bez 

predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu, sa čiastkové sadzby podľa 

písmena a) bodov 2a. a 2b. posudzujú jednotlivo podľa toho, o aké percentuálne 

preťaženie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu alebo nápravového 

zaťaženia ide  

a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu, ak 

preťaženie (vyjadrené v %) je  

 do 10 % vrátane  - päťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2a,  

 nad 10 %  - desaťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2a,  



b. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak 

preťaženie (vyjadrené v %) je  

 do 10 % vrátane  - päťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2b, 

 nad 10 % - desaťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2b. 

Výsledný poplatok pri dodržaní bodov 6 a 8 časti Poznámky sa určí ako súčet 

čiastkových sadzieb bodov 3a. a 3b.  

4. Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo nadrozmerných dopravách 

organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo 

poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.  

 

Poznámky 

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej 

únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok 

podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá 

cestný správny orgán.  

2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci dopravu vozidlom alebo 

jazdnou súpravou, ktoré prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené 

hmotnosti alebo iný subjekt.  

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo 

jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.  

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové 

vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v 

súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych náročných úsekov 

trasy.  

5. Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery 

[písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatku určí ako dvojnásobok sadzby uvedenej v 

písmene a) bode 1.  

6. Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje tak pri jazdnej súprave, ako aj pri 

jednotlivom vozidle v súprave okrem návesovej súpravy. Poplatok sa určí z tých 

hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie najväčšej povolenej celkovej 

hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.  

7. Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí ako hmotnosť celej súpravy 

sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.  

8. Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu 

sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav a trojnáprav a 

poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu. Za 

prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.  

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava 

posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony. Dvojnápravy a 

trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.  

10. Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia povolená celková hmotnosť a 

najväčšie povolené nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb 

podľa písmena a) bodov 2a. a 2b.  

11. Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie povolené rozmery aj najväčšia 

povolená hmotnosť, poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.  

12. Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ 

stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v 

doprave a ide o dopravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho 

parkovania.  



13. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena b) alebo c) a meraním 

celkovej hmotnosti, hmotnosti pripadajúcej na nápravu a rozmerov sa zistí, že boli 

porušené podmienky povolenia na zvláštne užívanie, taká doprava sa posudzuje ako 

doprava bez povolenia na zvláštne užívanie.  

14. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena d) bez povolenia na 

zvláštne užívanie, dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu podľa 

Splnomocnenia bodu 3 sa posudzuje suma z čiastkových sadzieb uvedených v písmene 

a).“.  

 

 


