
Správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. vyberané odborom cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií 
 

Položka 67 
Podanie návrhu o 

a) 

udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla 

1. 

pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur 

2. 

pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 300 eur  

3. 

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 200 eur 

b) 

udelenie viacstupňového typového schválenia EÚ celého vozidla 

1. 

pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 200 eur 

. 

pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................... 150 eur  

3. 

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 100 eur 

c) 

udelenie predbežného typového schválenia EÚ celého vozidla 

1. 

pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 600 eur 

2. 

pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 500 eur  

3. 

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 400 eur 

d) 

udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla vyrábaného 

v malej sérií  

1. 

pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur 

2. 

pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ......................................................... 300 eur  

3. 

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................... 200 eur 

e) 

rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti 

v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa 

písmen a), c) a d)  

1. 

pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............. 200 eur 

2. 

pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ....................................................... 150 eur  

3. 

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................. 100 eur 

f) 



rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti 

v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa 

písmena b)  

1. 

pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............ 100 eur 

2. 

pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................ 75 eur  

3. 

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

g) 

udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla 

1. 

pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 150 eur  

2. 

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

h) 

udelenie viacstupňového vnútroštátneho typového schválenia 

celého vozidla  

1. 

pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 100 eur  

2. 

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

i) 

udelenie predbežného vnútroštátneho typového schválenia 

celého vozidla  

1. 

pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 300 eur  

2. 

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

j) 

udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla 

vyrábaného v malej sérií  

1. 

pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS ..................................................... 150 eur  

2. 

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

k) 

rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti 

v udelenom vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla 

podľa písmen g) až j) ............................................................................... 50 eur  

l) 

udelenie typového schválenia EÚ vozidla podľa regulačného aktu ......... 200 eur 

m) 

udelenie typového schválenia EÚ systému, komponentu 

alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačného aktu .............. 150 eur  

n) 

rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom 

typovom schválení EÚ podľa regulačného aktu  

1. 

podľa písmena l) ............................................................................... 100 eur  



2. 

podľa písmena m) ............................................................................... 75 eur  

o) 

vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu 

alebo samostatnej technickej jednotky ................................................... 100 eur  

p) 

rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti 

v udelenom vnútroštátnom typovom schválení systému, 

komponentu alebo samostatnej technickej jednotky 

podľa písmena o) ...................................................................................... 50 eur  

q) 

udelenie typového schválenia EÚ spaľovacieho motora 

necestných pojazdných strojov ................................................................ 300 eur  

r) 

rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom 

typovom schválení EÚ spaľovacieho motora necestných 

pojazdných strojov podľa písmena q) ...................................................... 200 eur  

s) 

uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla ...................... .......... 100 eur  

t) 

uznanie rozšíreného typového schválenia EÚ celého vozidla ............... 50 eur 

u) 

zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť 

typové schválenie EÚ pri použití nových technológií 

alebo koncepcií nezlučiteľných s jedným alebo 

viacerými regulačnými aktmi .................................................................... 200 eur  

v) 

povolenie hromadnej prestavby typu vozidla ......................................... 50 eur  

w) 

schválenie hromadnej prestavby typu vozidla 

1. 

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

2. 

pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ........... 10 eur 

3. 

inou prestavbou ako v prvom a druhom bode ................................. 200 eur 

x) 

rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej prestavby 

typu vozidla  

1. 

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

2. 

pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ............ 10 eur 

3. 

inou prestavbou ako v prvom a druhom bode .................................... 50 eur  

y) 

povolenie skúšobnej prevádzky vozidla ................................................. 100 eur  

Splnomocnenie 
Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena v) tejto položky správny 

orgán vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.  



Poznámky 
1. 

Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov. 

2. 

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad 

zmenu názvu ulice a podobne.  

Položka 68 
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 ................................................................. 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 zákona20a) ..................................................................... 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, 

https://www.slov-lex.sk/static/SK/ZZ/1995/145/20200721.print.html#poznamky.poznamka-20a


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.  

 

Položka 82 

Povolenie na zvláštne užívanie25af)  

a) diaľnic a rýchlostných ciest ..... 200 eur 

b) ciest ..... 120 eur 

c) miestnych komunikácií ..... 80 eur 

Splnomocnenie 
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa 

tejto položky.  

V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až 

na päťnásobok.  

Položka 83 

a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ..... 470 

eur 

https://www.slov-lex.sk/static/SK/ZZ/1995/145/20200721.print.html#paragraf-6.odsek-2
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b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ..... 340 

eur 

c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy ..... 170 

eur 

d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice 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 

Položka 84 

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu 

I., II. a III. triedy .....  

75 

eur 

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ..... 40 

eur 

Splnomocnenie 
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, 

prípadne ho odpustiť.  

V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok 

zvýšiť až na päťnásobok.  

Poznámky 
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky 

alebo, ak technologické  

postupy neumožňujú iné riešenie. 

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené 

vyvolanými investíciami.  

Položka 85 

a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej 

komunikácie ..... 

115 

eur 

b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na 

umiestnenie 
 

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 

...........  30 eur  
 
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 

do 20 m2 ...........  60 eur  
 
3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 

...........  

150 

eur  

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 

..... 30 eur 

d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s 
 

1. cestou ..... 115 

eur 
 
2. miestnou komunikáciou ..... 75 eur 



Splnomocnenie 
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto 

položky zvýšiť až na päťnásobok,  

prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok 

podľa písmena b) tejto položky  

zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.  

Poznámka 
Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.  

  




