SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV V PÔSOBNOSTI MV SR
(iba tie položky, v ktorých došlo k nejakým zmenám)
časť I. Všeobecná správa
Položka 2
a)

Znenie účinné do 30. septembra 2012
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných
kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo
súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z
knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu
Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných
b)
kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov
v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku
v cudzom jazyku
Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom
c)
stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike
Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely než na účel výkonu regulovaných
d)
povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike
Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní
e)
a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike
Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní
f)
Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a odbornej praxi
g)
nadobudnutej v Slovenskej republike
Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných mimo Európskej únie, Nórska,
h)
Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, ktoré už boli uznané v niektorom
členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo
Švajčiarsku, a uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania
Vydávanie potvrdení o rovnosti získaných špecializácií lekárov a zubných
i)
lekárov získaných pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii
Oslobodenie Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové
strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o
získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov a úkony podľa písmena
g) týkajúce sa vydávania potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach
a odbornej praxi.
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na
Poznámky
základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie
úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave
chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
Položka 2
a)

b)

c)

Znenie účinné od 1. októbra 2012
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
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným
úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy
manželstiev, knihy úmrtí
Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných
kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov
v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku
v cudzom jazyku

1,50

1,50
3
9,50
6,50
99,50
3
6,50
33

99,50

1,50

5

1,50
3

Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom
stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike
Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaných
e)
povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike
Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní a
f)
regulovaných odborných činností v Slovenskej republike
Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní
g)
Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a odbornej praxi
h)
nadobudnutej v Slovenskej republike okrem vydávania potvrdení podľa písmena
k)
Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných mimo Európskej únie, Nórska,
i)
Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, ktoré už boli uznané v niektorom
členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo
Švajčiarsku, a uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania
Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych
j)
povolaniach lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo
územia Slovenskej republiky pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky k
Európskej únii
Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach na účel
k)
výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky pred
dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z
l)
kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka
v slovenskom jazyku
v cudzom jazyku
Oslobodenie Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové
strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o
získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na
Poznámky
základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie
úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave
chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
d)

Položka 3
1.
a)
b)
c)
2.
Oslobodenie

Osvedčenie
podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a
za každý podpis
podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia
zahraničných verejných listín (apostilla)
overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v
žiadosti o odpis registra trestov
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené
osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č.
255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a
o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od
poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie
podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a
Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných
pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o
pozemkových úpravách.

9,50
6,50
99,50
3
6,50
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250

5
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Do
30.9.

Od
1.10.

0,50
3

1,50
5

6,50

10

1,50

Splnomocnenie Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100
%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie
alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o
Poznámka
registri trestov v znení neskorších predpisov.
Položka 8

Oslobodenie

Do
30.9.
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby 3
alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho
pobyte (sídle)
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú
oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb,
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu
prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne
služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a
nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Od
1.10.
5

časť II. Vnútorná správa
Položka 19

Zmena

a)
b)
c)
Oslobodenie

hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska
priezviska maloletých detí
mena alebo priezviska v ostatných prípadoch
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena
alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení
neskorších predpisov.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena
alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného
zápisu v matrike.
1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné
priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie
zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej
starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné
priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné
deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia
alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého
rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Poznámky

Položka 20
a)
b)

c)

Do
30.9.
3
33
99,50

Do
30.9.
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 663,50
rokov
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu
1. do 15 rokov 99, 50 eura
99,50
2. od 15 rokov do 18 rokov
132,50
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým 16,50
slovenským alebo československým štátnym občanom a

Od
1.10.

100

Od
1.10.
700

100
150
20

d)
e)

Oslobodenie
Poznámka

Položka 21
a)
b)

c)
Oslobodenie
Poznámka

Položka 22
a)
b)

Oslobodenie

reoptantom podľa medzinárodného práva
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym 16,,50
občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej 16,50
aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým
štátnym občanom
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým
sa udelil azyl a presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu.
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

20
20

Do
30.9.
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 663,50
rokov
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa
1. do 15 rokov
165,50
2. od 15 rokov do 18 rokov
331,50
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s 16,50
udelením štátneho občianstva Českej republiky
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené
osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.
Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho
zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.

Od
1.10.
700

Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej 9,50
republiky
Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej 9,50
republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý
predchádza dňu podania žiadosti
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie o vydanie
osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky na účely
vydania prvého občianskeho preukazu.

10

200
350
20

10

Položka 28

Znenie účinné do 30. septembra 2012
Žiadosť o nahliadnutie do hraničného dokumentárneho diela a hraničného 0,50
archívu, za každé hraničné dielo, prípadne každý druh archívneho dokumentu

Položka 28

Znenie účinné od 1. októbra 2012
Návrh vlastníka ochrannej stavby na začatie konania o zrušení
zariadenia civilnej ochrany

66

Znenie účinné do 30. septembra 2012
Položka 29
a)

b)
c)
d)

Vydanie
súradníc hraničných znakov, trigonometrických a polygónových bodov ako
súčasti vyznačenia štátnej hranice z hraničného dokumentárneho diela v
pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za každých aj začatých
20 súradníc
grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A3
grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A4
súhlasu na vykonávanie činnosti na štátnej hranici a v jej ochrannom pásme
alebo na dočasné vybratie hraničného znaku

3

3
1,50
6,50

Položka 29
a)
b)

c)

Znenie účinné od 1. októbra 2012
Poskytnutie geodetických súradníc hraničných bodov a hraničných znakov,
za každý bod/znak
Vydanie stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k stavbe,
stavebnému, technickému a inému opatreniu v bezprostrednej blízkosti
štátnych hraníc
Vydanie stanoviska k žiadosti o vybratie hraničného znaku
pre fyzickú osobu
pre právnickú osobu

Položka 34
a)

b)

c)

d)

e)

Do
30.9.
Návrh na registráciu
1. politickej strany alebo politického hnutia
2. združenia občanov
3. nadácie
4. záujmového združenia právnických osôb
5. pozemkového spoločenstva
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov
7. neinvestičného fondu
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
Zmena stanov alebo štatútu, alebo nadačnej listiny, alebo údajov
zapísaných do registra
1. politickej strany alebo politického hnutia
2. združenia občanov
3. nadácie
4. záujmového združenia právnických osôb
5. pozemkového spoločenstva
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov
7. neinvestičného fondu
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
Vyhotovenie stanov, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za
stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, nadačnú
listinu alebo štatút
1. politickej strany alebo politického hnutia
2. združenia občanov
3. nadácie
4. záujmového združenia právnických osôb
5. pozemkového spoločenstva
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov
7. neinvestičného fondu
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
Vyhotovenie výpisu z registra politických strán a politických hnutí,
združení občanov, nadácií, záujmových združení právnických osôb,
pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytových a
nebytových priestorov, neinvestičných fondov a neziskových
organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené,
poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra
1. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
neinvestičného fondu a záujmového združenia právnických osôb
2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytových a

663,50
66
66
66
16,50
16,50
66
66

33
16,50
16,50
16,50
13
13
16,50
16,50

33
13
16,50
16,50
13
13
13
16,50
5

2
6,50

50
400
Od
1.10.

65
33

65

25

16,50
13

25

f)

g)

Položka 36
a)

b)

Položka 36
a)

b)

nebytových priestorov
Vyhotovenie písomnej informácie z registra politických strán a
politických hnutí, združení občanov, z registra nadácií, záujmových
združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev,
spoločenstiev vlastníkov bytových a nebytových priestorov,
neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich
všeobecne prospešné služby
Výmaz
1. politickej strany alebo politického hnutia z registra politických
strán a politických hnutí
2. združenia občanov z registra združení občanov
3. nadácie z registra nadácií
4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových
združení právnických osôb
5. pozemkového spoločenstva z registra pozemkových
spoločenstiev
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov z
registra spoločenstiev vlastníkov bytových a nebytových priestorov
7. neinvestičného fondu z registra neinvestičných fondov
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne
prospešné služby

3

5

33
16,50
33
33
16,50

35

16,50
16,50
33

Znenie účinné do 30. septembra 2012
Vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky konanej
1. na celom území Slovenskej republiky
2. v územnom obvode kraja
3. v územnom obvode okresu
Žiadosť o vydanie súhlasu na iné použitie výnosu verejnej zbierky

16,50
9,50
3
1,50

Znenie účinné od 1. októbra 2012
Vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky konanej
1. na celom území Slovenskej republiky
2. v územnom obvode obvodného úradu
Žiadosť o vydanie súhlasu na iné použitie výnosu verejnej zbierky

16,50
3
1,50

časť VI. Doprava
Položka 65
a)

b)

c)

Znenie účinné do 30. septembra 2012
Zápis prvého držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do 33
evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto
dokladov
Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do 33
evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto
dokladov
Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného 1,50
vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania
týchto dokladov, ak je držiteľom motorového vozidla osoba s ťažkým
zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu

Oslobodenie

Poznámka
Položka 65
a)

b)

c)

d)

e)

Oslobodenie

občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ak ide o motorové vozidlo
upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového
vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe
úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového
spoluvlastníctva manželov.
Poplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla.
Znenie účinné od 1. októbra 2012
Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie
vozidiel v Slovenskej republike, ak je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý
zápis držiteľa motorového vozidla kategórie N1 s najviac tromi miestami na
sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov
Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem
kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel
v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania
týchto dokladov, ak je výkon motora
nad 80 kW do 86 kW
nad 86 kW do 92 kW
nad 92 kW do 98 kW
nad 98 kW do 104 kW
nad 104 kW do 110 kW
nad 110 kW do 121 kW
nad 121 kW do 132 kW
nad 132 kW do 143 kW
nad 143 kW do 154 kW
nad 154 kW do 165 kW
nad 165 kW do 176 kW
nad 176 kW do 202 kW
nad 202 kW do 228 kW
nad 228 kW do 254 kW
nad 254 kW
Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa
písmen a) a b) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej
republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto
dokladov
Prvý zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je
elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj
s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov
Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého zápisu držiteľa
motorového vozidla podľa písmen a) až d) alebo prípojného vozidla do
evidencie v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane
vydania týchto dokladov
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového
vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe
úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového
spoluvlastníctva manželov.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodený prvý zápis
držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 a ďalší zápis držiteľa
motorového vozidla kategórie M1 a N1 podľa písmena d) tejto položky, ak
bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo
vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
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predpisov.
3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený prvý zápis
držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 23a zákona č. 725/2004
Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
1. Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, pri
zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide
o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným
postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1
poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla.

Položka 66

Do
30.9.
Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel 16,50
alebo z evidencie dopravných nehôd v písomnej alebo elektronickej
podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo
účastníka dopravnej nehody

Položka 68a
a)

Znenie účinné do 30. septembra 2012
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického
osvedčenia vozidla, ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky
sadzobníka
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického
osvedčenia vozidla za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené
osvedčenie
Vykonanie zmeny alebo zmien v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II
alebo v technickom osvedčení vozidla
Podanie žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vydanie súhlasu na
vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického
osvedčenia vozidla, a to za každý duplikát osvedčenia o evidencii časti II
alebo technického osvedčenia vozidla, o ktorý žiada
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do dvoch pracovných dní
na výslovnú žiadosť poplatníka
Doručenie osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu
Od poplatku podľa písmena a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby,
ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické
osvedčenie vozidla ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak
bola v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II alebo technickom osvedčení
vozidla zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časti I
alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla alebo chyba zapríčinená
orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť I alebo 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.

b)

c)
d)

e)
f)
Oslobodenie

Položka 68a

Znenie účinné od 1. októbra 2012

Od
1.10.
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a)

b)

c)

Oslobodenie

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického 6
osvedčenia vozidla, vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia
osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu
Podanie žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vydanie súhlasu na 6
vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického
osvedčenia vozidla, a to za každý duplikát osvedčenia o evidencii časti II
alebo technického osvedčenia vozidla, o ktorý žiada
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do dvoch pracovných dní 30
na výslovnú žiadosť poplatníka, vrátane doručenia osvedčenia o evidencii
časť I na určenú adresu
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa
vydáva osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické
osvedčenie vozidla ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak
bola v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II alebo technickom osvedčení
vozidla zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časti
I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla alebo chyba zapríčinená
orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť I alebo 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.

