
Prehľad správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej 

republiky o správnych poplatkoch 

 

 

Podanie návrhu o 

a) vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla 

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

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ......................................... 200 eur 

 

b) jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla 

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

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ......................................... 400 eur 

 

c) vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla 

            s obmedzenou prevádzkou (farmárska značka)................................... ...20 eur  

 

d) vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla 

1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ...................................................... 20 eur  

2. pre kategórie vozidiel M2, M3 ............................................................... 100 eur  

3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ........................... 50 eur 

 

e) vnútroštátne jednotlivé schválenie systému, komponentu  

            alebo samostatnej technickej jednotky ................................................. 50 eur  

 

f) uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla 

           alebo uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla ................... 100 eur  

 

g) jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla 

1. pre kategórie vozidiel M1 a N1 .............................................................. 500 eur  

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ......................................... 300 eur  

 

h) vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla 

1. pre kategórie vozidiel M1 a N1 .............................................................. 300 eur  

2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ......................................... 150 eur  

 

i) opätovné schválenie jednotlivého vozidla ............................................ 20 eur  



j) dodatočné schválenie jednotlivého vozidla ............................................ 100 eur  

 

k) povolenie prestavby jednotlivého vozidla ................................................ 20 eur  

 

l) schválenie prestavby jednotlivého vozidla 

1. montážou plynového zariadenia ................................................................... 20 eur  

2. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................................ 100 eur  

3. pre iné prestavby ako v prvom a druhom bode .......................................... 300 eur 

 

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

dôvodu výmeny karosérie alebo rámu ...................................................... 20 eur  

 

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

dôvodu výmeny motora  ..............................................................................10 eur  

 

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

dôvodu inej technickej zmeny na vozidle ..................................................10 eur  

 

p) vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo  nového technického osvedčenia 

vozidla z dôvodu zápisu vykonanej hromadnej prestavby na vozidle ....10 eur  

 

q) vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo  technického osvedčenia vozidla 

na schvaľovací orgán .................................................................................. 10 eur  

 

r) vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického  osvedčenia vozidla alebo 

vydanie technického osvedčenia  vozidla pri výmene technického osvedčenia  

vozidla .......................................................................................................... 10 eur  

 

s) dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla .. 10 eur  

 

t) 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 ............ ................................................................ 2 eurá  

 



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

invalidnom vozíku ................................................................................... 10 eur  

 

Oslobodenie 

1. 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.  

2. Od poplatku podľa písmena o) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva 

osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla, v ktorom je zapísaná iná 

technická zmena na vozidle, ak ide o opravu nesprávnych technických údajov a táto chyba 

bola zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie 

vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časť II alebo technické 

osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.  

 

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 a v prípade písmena s) 

aj vydanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom.  

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

schválení, poplatky sa sčítavajú. 


