SPRÁVNE POPLATKY
v zmysle zákona č. 145/ 1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

DOPRAVA I)

CESTNÁ DOPRAVA

Podanie žiadosti o:

a) povolenie prestavby jednotlivého vozidla

20 €

b) uznanie typového schválenia EU jednotlivo dovezeného vozidla

100 €

c) uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla

100 €

d) schválenie prestavby jednotlivého vozidla
1. montážou plynového zariadenia
2. inou prestavbou ako v prvom bode
e) povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až d) pre fyzické
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný
príspevok na kúpu osobného motorového vozidla podľa osobitného zákona

50 €
300 €
2€

II) Podanie žiadosti o:
a) vydanie osvedčenia o evidencii časť II (OE II) alebo technického osvedčenia vozidla
(TOV), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka (patrí sem aj
výmena TOV za OE II)
b)

vykonanie zmeny alebo zmien v OE II alebo v TOV
- patrí sem napr.: zápis aj odstránenie zápisu dvojitého ovládania, cvičné vozidlo AŠ,
odstránenie zápisu priečkového systému (deliacej mriežky), zápis alternatív pneumatík a
ráfikov, zápis nezhody údajov, montáž LPG – hromadná prestavba...

vykonanie zmeny alebo zmien v TOV
c) - patrí sem zápis aj odstránenie zápisu spájacieho zariadenia

10 €

10 €

10 €

III) Podanie žiadosti o:
a) pridelenie zvláštneho evidenčného čísla (EČ) a vydanie tabuľky so zvláštnym EČ,
za každú tabuľku

Ak poplatník žiada rozhodnúť urýchlene do 5 pracovných dní (časť I
/písmeno b,c,), správny poplatok sa zvyšuje trojnásobne.

33 €

SPRÁVNE POPLATKY
v zmysle zákona č. 145/ 1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

DOPRAVA I)

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Podanie žiadosti o:

a) povolenie na zvláštne užívanie cesty

120 €

b) povolenie na uzávierku cesty II. triedy

170 €

c) povolenie na uzávierku cesty III. triedy

70 €

d) povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest II. A III. triedy
a miestnych komunikácií

40 €

II) Podanie žiadosti o:
a) povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie

115 €

b) povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na
umiestnenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia

500 €

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

30 €

