
 

        

         OBEC   OSTROVANY 

     Obecný úrad, 082 22 Ostrovany 60 

              –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 Sadzobník správnych poplatkov  

 vyberaných obcou  
 

výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou  zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  

 

 

I. ČASŤ -   VŠEOBECNÁ SPRÁVA 

 

Položka 1 

 

Návrh  na  obnovu  konania   alebo   podnet   na  preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na 

orgáne štátnej správy, ak tento podáva 

 1. fyzická osoba .........................................................................................................   16,50 eura 

 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na  podnikanie .......................... 165,50 eura 

 

Poznámky 

Poplatok  zaplatený  podľa  tejto  položky  sa  vráti, ak sa obnova konania    povolí  alebo  k  sa  podnetu  na 

preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho   konania vyhovelo v plnom rozsahu. 

 

 

Položka 2 

 

a) 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 ................................................................................................................................ 1,50 eura 

 

c)  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 ......................................................................................................... 1,50 eura   

v cudzom jazyku ................................................................................................................ 3 eurá 

 

d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím 

zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ................................................................ 9,50 eura 

 

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. 

 

Poznámky 

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na 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 3 

 

1. Osvedčenie 

 a) podpisu na listine  alebo  na  jej  rovnopise,  za  každý podpis ........................................... 1,50 eura 

 b) odtlačku úradnej pečiatky  a úradného  podpisu,  

     za  každý  odtlačok a za každý podpis ..................................................................................   5 eur 

 c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných  

      verejných listín (apostilla)  .................................................................................................. 10 eur 

2. Overenie  správnosti  údajov  v  žiadosti  o  výpis  z  registra   trestov 

    a v žiadosti  o odpis  registra  trestov  ...................................................................................   1,50 eura 

 

 Oslobodenie 

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. 

 

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. 

 

Poznámka 

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Položka 6 

 

 a) Vydanie   preukazu   (osvedčenia),   ak   nejde   o  úkon 

    spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ....................................................................     4,50 eura 

 b) Vydanie preukazu (osvedčenia)  ako  náhrady  za  zničený, 

    stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o 

    úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .........................................................      16,50 eura 

 c) Predĺženie platnosti  preukazu  (osvedčenia), ak  nejde o 

    úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ........................................................         6,50 eura 

 d) Vydanie preukazu (osvedčenia)  ako náhrady  za  stratený, 

    zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v 

    priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ..................................................................       33 eur 

 

Oslobodenie 

Od poplatku podľa písmena c) tejto položky  je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného 

označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu 

prepravu. 

 

Položka 8 

 

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o  pobyte  osoby alebo vydanie písomného oznámenia o 

držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ......................................................................................   5 eur 

 

Oslobodenie 

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 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku. 

 

Položka 9 

 

Miestne  zisťovanie,  ak  je   nariadené   podľa   osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu 

 účastníka konania  ..................................................................................................................   16,50 eura 

 

Poznámky 

1. Poplatok  podľa  tejto položky sa nevyberie pri  miestnom  zisťovaní  vo  všeobecnom       záujme,  napr.  

pri  živelných   pohromách a nehodách  alebo  pri miestnom zisťovaní        podľa     zákona  Slovenskej 

národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe    daní  a   poplatkov  a   o   zmenách  v  sústave územných     

finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 

 2. Poplatok  podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne     zisťovanie   vykonáva   na   účely   vydania  

rozhodnutia     spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161. 

 3. Za  miestne  zisťovanie  z  podnetu  účastníka konania sa     považuje  aj  zisťovanie,  ktoré vykonal 

správny orgán na dožiadanie iného správneho  orgánu  vybavujúceho  podanie     účastníka konania. 

 

Položka 15 

 

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie  

 1. fyzická  osoba ..................................................................................................................      9,50 eura 

 2. právnická osoba ..............................................................................................................   165,50 eura  

 

Oslobodenie 

Od poplatku podľa tejto  položky sú oslobodené 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, osvetové strediská,  hvezdárne,  planetáriá, knižnice, múzeá,  galérie a štátne divadlá. 

 

II. ČASŤ -  VNÚTORNÁ SPRÁVA 

 

Položka 16 

 

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ......................................................................   1,50 eura 

 

Položka 18  

 

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom  

    medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky....................................................................    16,50 eura 

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom 

    medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky.....................................................................   16,50 eura 

c) Povolenie    uzavrieť manželstvo mimo určenej doby.........................................................    16,50 eura 

d) Povolenie    uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti......................................   66 eur 

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom   

    medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo 

    medzi cudzincami....... ...........................................................................................................  33 eur 

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a          

    cudzincom    ..........................................................................................................................   66 eur 

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ...........................................................................   165,50 eura 

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území  

    Slovenskej republiky trvalý pobyt .....................................................................................    199 eur 

 

  



Oslobodenie 

 1. Od poplatku podľa  tejto  položky  sú  oslobodené  osoby,    ktorých  život  je  priamo  ohrozený,  občania  

s ťažkým     zdravotným   postihnutím  a   držitelia  preukazu  občana     s ťažkým zdravotným postihnutím. 

2. Od poplatku podľa písm. a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred 

matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.  

 

Poznámky 

1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov. 

2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v 

skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera 

pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto 

položky vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva. 

3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky 

sa nevyberie. 

4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie 

manželstva (delegujúci matričný úrad). 

5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v 

skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky 
 

III. ČASŤ – PÔDOHOSPODÁRSTVO 
 

Položka 38 

 

Vydanie rybárskeho lístka  

     a) týždenný ......................................................................................................................... 1,50 eura 

     b) mesačný .......................................................................................................................... 3 eurá 

     c) ročný  ..............................................................................................................................  7 eur 

     d) trojročný ........................................................................................................................       17 eur 

 

Oslobodenie 

1.  Od  poplatku  podľa  tejto  položky  sú  oslobodení žiaci a študenti  stredných  a  vysokých  škôl  

študijných  odborov s výučbou rybárstva,  zamestnanci štátnej správy  s ústredným riadením  rybárstva, 

ktorí  majú v  pracovnej zmluve  aktívne vykonávanie   rybárstva,   odborní   zamestnanci   na   úseku 

rybárstva, ak majú vykonávanie  rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,  zamestnanci Slovenského  

rybárskeho zväzu,  rybárski hospodári a  ich zástupcovia a osoby  ustanovené ako rybárska stráž  po  

predložení  potvrdenia  o  výkone pracovnej náplne alebo povolania. 

2. Od  poplatku  podľa  tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí  prídu  do  Slovenskej  republiky  na 

pozvanie alebo so súhlasom  prezidenta  Slovenskej  republiky,  Národnej   rady 

Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. 

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov. 
                

V. ČASŤ - STAVEBNÁ SPRÁVA 
 

Položka 59 

 

Návrh  na  vydanie  rozhodnutia  o  umiestnení  stavby  alebo rozhodnutia  o  využití  územia,  alebo  

rozhodnutia  o zmene územného rozhodnutia 

1. pre fyzickú osobu ........................................................................................................        6,50 eura 

2. pre právnickú osobu ..................................................................................................      100 eur 

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby   .................................       20 eur 

 

 Oslobodenie 

    Od  poplatku  podľa  tejto  položky  sú  oslobodení poskytovatelia   sociálnych služieb, ktorí  neposkytujú 

sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové 



strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo 

vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný 

celok. 

 

Poznámky 

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno 

rozhodnutie. 

2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena 

a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok 

 

Položka 60 

Žiadosť o stavebné povolenie 

a) na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 

1. na stavbu rodinného domu s obostavaným  priestorom podľa projektovej  

dokumentácie  do 600 m
3 

vrátane  .........................................................................        33 eur 

a za každých  ďalších začatých 100 m
3 

obostavaného priestoru ............................        20 eur 

2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej 

dokumentácie  do 3000 m
3 

vrátane ........................................................................          750 eur 

a za každých  ďalších začatých 1000 m
3 

obostavaného priestoru ............................        250 eur 

b) na  stavby  na individuálnu  rekreáciu (rekreačné  chaty, rekreačné domy, 

záhradkárske chaty) s obostavaným  priestorom podľa projektovej  

dokumentácie do 200 m
3 

vrátane             ...................................................................        23 eur 

za každých  ďalších začatých 50 m
3 

obostavaného priestoru .....................................        20 eur 

c) na   zmeny    dokončených   stavieb   na   bývanie  alebo  individuálnu rekreáciu 

1. rodinný dom      ...........................................................................................................      100 eur 

2. bytový dom       ...........................................................................................................      750 eur 

3. stavba na individuálnu rekreáciu     .............................................................................      100 eur 

d) na stavby, ktoré  plnia doplnkovú funkciu rodinného domu,  na  prípojky   

na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ............................................................................. 30 eur 

e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ...................................................... 30 eur 

f) na zmeny dokončených stavieb podľa  písmen d) a e) a  na 

     zmeny týchto stavieb pred dokončením ...................................................................... 20 eur 

g) na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za  

každých  začatých 100 m ..............................................................................................      10 eur 

h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové 

domy a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty, napr.  

studne, malé čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu  ............................    50 eur 

i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených  stavieb a zmeny 

stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom podľa  

projektovej  dokumentácie  do 3000 m 
3
 vrátane ........................................................... 1000 eur 

a za každých ďalších začatých  1000 m 
3
 obostavaného priestoru ................................    300 eur 

j) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva  

            samostatné stavebné povolenie  .......................................................................................    50 eur 

 

Oslobodenie 

1. Od  poplatku  za  vydanie  stavebného povolenia  na zmeny  dokončených stavieb  na  bývanie  sú 

oslobodení držitelia preukazu  fyzickej osoby  s  ťažkým   zdravotným  postihnutím alebo  preukazu   fyzickej 

osoby  s  ťažkým   zdravotným  postihnutím  so sprievodcom. 

2. Oslobodenie od poplatku tu  platí obdobne ako pri položke 59. 

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná 

diaľničná spoločnosť a.s.  

 

 

 



 Poznámky 

Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za 

všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok. 

Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová 

výstavba. 

Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 

Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné 

úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.  o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Ak pri zmene stavby pred dokončením nedochádza k zmene rozmerov stavby, vyberie sa základná sadzba 

pre daný typ stavby. 

Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná 

dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie stavebného povolenia 66 eur. 

 

Položka 60a 

 

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu ............................... 100 eur 

Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu ..................................................................... 30 eur 

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných 

zariadení ........................................................................................................    10 eur 

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia 

telekomunikačného zariadenia ....................................................................................................... 80 eur 

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná  dokumentácia stavby  ......... 10 eur 

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ................................................. 30 eur 

 

Oslobodenie 

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

 

Položka 61 

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri  1976  bez stavebného povolenia  

alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie  zmeny stavby   

.............................................................................................  trojnásobok sadzby  určenej v položke 60 

 

Položka 62 

 

a) Žiadosť o povolenie 

1. na  zmenu  užívania  stavby,  ak  nie  je  spojené  so  stavebným  konaním,  o vydaného   stavebného      

povolenia  podľa položky  60    ................................................................................................   30 eur 

2. na odstránenie stavby, za každú stavbu , ktorej odstránenie je povolené   

pre fyzickú osobu .......................................................................................................................  16,50 eura 

pre právnickú osobu ...............................................................................................................    200 eur  

3.  informačného,  reklamného  alebo   propagačného   zariadenia,   ak je plocha  

      do 15 m 
2 

vrátane ................................................................................................................    60 eur 

      od 15 m 
2   

do 40 m 
2 
vrátane .............................................................................................   200 eur 

      nad 40 m 
2 

 .......................................................................................................................    430 eur 

4. terénnych úprav ...................................................................................................................... 16,50 eura  

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti …..............................................................................  100  eur 

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia …............................................................  20  eur 

 

Oslobodenie 

Oslobodenie od poplatku tu  platí obdobne ako pri položke   59. 



Od poplatku podľa písmena  a) tretieho bodu tejto položky   je oslobodené  označenie  prevádzky 

vyplývajúce  zo zákona  o živnostenskom podnikaní. 

Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

 

Položka  62a 

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

a) na stavby na bývanie 

- na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m
3 

vrátane 

pre fyzickú osobu ......................................................................................................................... 16,50 eura 

pre právnickú osobu ..................................................................................................................... 50 eur 

a za každých ďalších začatých 100 m
3
 obostavaného priestoru pre fyzickú  osobu  

a právnickú osobu ........................................................................................................................ 10 eur 

- na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie 

 do 3000m
3
 vrátane ........................................................................................................................ 400 eur 

a za každých ďalších začatých 1000 m
3
 obostavaného priestoru .................................................. 100 eur 

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty), 

ak zastavaná plocha nepresahuje 25m
2
 vrátane ............................................................................... 23 eur 

ak zastavaná plocha je od 25 m
2 

do 50m
2
 vrátane ........................................................................... 33 eur 

ak zastavaná plocha je od 50 m
2
 do 80m

2
 vrátane ........................................................................... 66 eur 

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu 

rodinný dom ..................................................................................................................................... 50 eur 

bytový dom ..................................................................................................................................... 400 eur 

stavba na individuálnu rekreáciu ...................................................................................................... 50 eur 

d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú 

činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na  existujúcu verejnú rozvodnú sieť .......... 15 eur 

e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ........................................................................ 15 eur 

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ................................................................... 15 eur 

g) na líniové stavby za každých začatých 100m ............................................................................... 10 eur 

h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na 

individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd) pre právnickú osobu  ......... 30 eur 

- na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným priestorom podľa 

projektovej dokumentácie do 3000m
3
 vrátane ................................................................................  500 eur 

a za každých ďalších začatých 1000 m
3 

obostavaného priestoru .................................................     150 eur 

 

Oslobodenie 

Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení 

držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

 
Poznámky 

Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za 

všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok. 

 Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová 

výstavba na účely vydania kolaudačného rozhodnutia. 

 Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby na účely vydania kolaudačného 

rozhodnutia. 

 Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné 

úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 



 Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná 

dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia 100 eur. 
 

VI. ČASŤ -  DOPRAVA 
 

Položka 79 

 

a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi 

    ...    

    3. na mestskú autobusovú  dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku    

        obci.......................................................................................................................................    25 eur 

    4. na mestskú autobusovú  dopravu, za každých aj začatých päť  rokov   na  viac  autobusových   liniek     

        .............................................................................................................................................   180 eur 

b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) ................ 50 % podľa príslušnej sadzby 

          

d) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu.................................  15 eur 

 

Splnomocnenie 

Správny  orgán môže upustiť od  vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, 

prepravu vykonanú  z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu. 

Správny  orgán  môže na  základe vzájomnosti  od vybratia poplatku   upustiť   alebo    sadzbu   poplatku   

znížiť. V odôvodnených  prípadoch,   predovšetkým  z hľadiska     zabezpečenia zásad dopravnej politiky, 

môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok. 

Za  dodatočne vydávanú licenciu  (povolenie) môže správny   orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na 

trojnásobok. 

Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na 

trojnásobok. 

Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmen n) a r) sa vyberie správny poplatok vo výške50 % 

príslušnej sadzby. 

Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného 

poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o 

službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb. 

 

Položka 80 

 

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne 

ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť 

pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná preprava“ a 

„nadrozmerná preprava“), 

a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer 

1. nadrozmerná preprava 

1.1. pri prekročení prípustnej šírky  
24)

 vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je 

            do 300,0 ...........................................................................................................................   20 eur 

            od 300,1 do 350,0 ............................................................................................................   30 eur 

            od 350,1 do 400,0 ............................................................................................................   40 eur   

 od 400,1 do 500,0 ............................................................................................................   75 eur 

a za každých ďalších aj začatých 10 cm .....................................................................................   20 eur 

1.2. pri prekročení prípustnej výšky 
24)

 vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je 

            do 400,0 ...........................................................................................................................   20 eur 

            od 400,1 do 450,0 ............................................................................................................   40 eur 

            od 450,1 do 500,0 ...........................................................................................................  115 eur 

a za každých ďalších aj začatých 10 cm ......................................................................................   20 eur 

1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky 
24)

 vrátane nákladu, ak celková 

 dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je 



            do 12,00 ..........................................................................................................................    20 eur 

            od 12,01 do 22,00 ..........................................................................................................   115 eur 

            nad 22,01 ........................................................................................................................  190 eur 

a za každých ďalších aj začatých 5,0 m ....................................................................................     55 eur 

    2. nadmerná preprava 

       2.1. pri   prekročení  prípustnej  celkovej hmotnosti,
25) 

              ak   celková   hmotnosť   vrátane  nákladu 

            (vyjadrené v t) je 

            do 20,00.........................................................................................................................    115  eur 

            od 20,01 do 30,0 ...........................................................................................................    190  eur 

            od 30,01 do 50,0 ...........................................................................................................    300  eur 

  a za každých ďalších aj začatých 10 t ....................................................................................       75 eur 

2.2. pri  prekročení  prípustnej hmotnosti  na nápravu  (nápravové zaťaženie) bez rozdielu,  o akú nápravu 

ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je 

            od 3,01 do 5,00 ..............................................................................................................     95  eur 

            od 5,01 do 10,00 ............................................................................................................    150 eur 

            od 10,01 do 15,00 ..........................................................................................................    270 eur 

            od 15,01 do 20,00 ..........................................................................................................    380 eur 

  a za každých ďalších aj začatých 5 % .....................................................................................    190 eur 

b)  za  každú  jednotlivú  tranzitnú  prepravu cez   územie 

    Slovenskej republiky 

    1. nadrozmerná preprava .......................................................................................................    190 eur 

    2. ostatné prípady ...................................................................................................................    380eur 

c)  za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného 

      mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku 

      1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, 

      ak  celková  hmotnosť  stavebného  mechanizmu  vrátane 

      podvozku a ťahača 

       1.1. neprekročí  60 t alebo  šírku 3,1 m,  alebo výšku 4,5 m a nie  sú prekročené prípustné hmotnosti          

              na nápravu ...................................................................................................................      115eur 

       1.2. prekročí 60 t alebo  šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu   

              nápravu ..........................................................................................................................   230 eur 

      2. za   prepravu  viacnásobne  opakovanú  po jednej alebo viacerých  prepravných trasách  na dobu   

          najviac troch mesiacov 

       2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1. .......................................................................     570 eur 

       2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. .......................................................................  1 150 eur 

 

Oslobodenie 

Od poplatku  podľa tejto položky  sú oslobodené povolenia na  dopravu   poľnohospodárskych  strojov  v   

súvislosti  so žatevnými a zberovými prácami. 

 

Splnomocnenie 

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

2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už 

táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.  

3. Správny orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných prepravách 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 prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, 

ktoré prekračujú prípustné miery.
24)25)25a)  

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 obtiažnych úsekov prepravnej cesty. 

5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], 

sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1 (1.1 až 1.3). 

6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého 

vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej 

celkovej hmotnosti do 3,0%sa poplatok nevyberá. 

7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností 

jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel. 

8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje 

samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia 

nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.  

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

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

10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové 

zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2. 

11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnosť,25), 25a) 

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

12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa 

písmena a) ešte sadzba podľa písmena b). 

13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu 

alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na 

stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania vo vzdialenosti 30 km. 

 

Položka 80a 

 

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia 

podľa položky 80 

1. do 24 hodín od doručenia žiadosti ............................................................................................  75 eur 

2. do 48 hodín od doručenia žiadosti ............................................................................................  55 eur 

 

Poznámka 

    Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote. 

 

Položka 82 

 

Povolenie na zvláštne užívanie 
25af) 

.... 

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 

 

...... 

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  v   

prípade,  ak  technologické postupy neumožňujú iné riešenie. 

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

investíciami. 

 

Položka 85   

 

Povolenie  výnimky zo zákazu  činnosti v ochrannom  pásme pozemnej komunikácie ........  115 eur 

Povolenie  výnimky zo zákazu činností v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie  

reklamného, informačného, a propagačného zariadenia  ......................................................    500 eur 

Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné  nehnuteľnosti ............     30 eur 

Povolenie   výnimky  na  zriadenie  úrovňového priecestia železnice s 

    1. cestou ..............................................................................................................................    115 eur 

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

 

Splnomocnenie 

Správny  orgán  môže  v  odôvodnených  prípadoch poplatok podľa  tejto položky  zvýšiť  až  na päťnásobok,  

prípadne ho znížiť alebo odpustiť. 

 

Poznámka 

Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne. 
 

VIII. ČASŤ- FINANČNÁ  SPRÁVA   A  OBCHODNÁ  ČINNOSŤ 
                           

Položka 140 

 
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier: 

1. číselné lotérie .....................................................................................................                 331,50 eura 

2. okamžité lotérie .................................................................................................                  331,50 eura  

3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ........................................................................  1500  eur 

4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok .....................................  331,50 eura 

5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie .......................................    331,50 eura 

6. kurzové stávky ..................................................................................................................      3 319 eur 

7. hazardné hry v kasíne ...................................................................................................  33 193,50 eura 

8. bingo vrátane špeciálneho binga .........................................................................................    3 319 eur 

9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo 

prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry .............................  3 319 eur 

10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode .................................................  3 319 eur 

 



b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartových hier pokrového typu 

prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú  jeden proti druhému,  ......................................................   100 

eur 

 

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri  

1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode ...........................................    200 eur 

2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až jedenástom bode .................................     500 eur  

 

d) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ..............................................................           16,50 eura 

e) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú, zničenú,  

poškodenú alebo odcudzenú identifikačnú kartu .................................................................              16,50 eura 

 

Položka 142 

 
a) Vydanie   osvedčenia  o  zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ............   6,50 eura 

b) Za  zmenu  priezviska alebo  trvalého pobytu  v osvedčení o zápise samostatne 

     hospodáriaceho roľníka ........................................................................................................  1,50 eura 

 

Položka 143 

 

a) Vydanie   rozhodnutia  o delegovaní  miestnej príslušnosti na správcu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení 

lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanie lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia  dane 

alebo platenia dane v splátkach , vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku 

na dani v daňovom konaní na základe žiadosti  daňového subjektu podľa osobitného predpisu  
32a)

...    9,50 eura 

... 

c) Doplnenie údajov na  predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ...............................................    1,50 eura 

 

Oslobodenie 

1. Od  poplatku  podľa  tejto  položky  je  oslobodené  vydanie  potvrdenia    o    daňovej   rezidencii   a   vydanie   

potvrdenia o zaplatení   dane   na  území  Slovenskej  republiky  pre  nerezidentné    osoby   na    účely    aplikácie    

medzinárodných  zmlúv,   ktorými   je   Slovenská   republika   viazaná.  

   2.   Od poplatku  podľa tejto položky   je  oslobodené  potvrdenie    o    registrácii     podľa výnosu Ministerstva  

financií  Slovenskej  republiky č. 63/161/1995  o    náležitostiach     žiadosti     o vydanie  povolenia   na   nákup   

liehu   oslobodeného   od   spotrebnej   dane   z   liehu.  

 

Poznámka 

Poplatok  podľa položky  143 písmena  b) sa  nevyberie, ak sa potvrdenie  vydáva na  účely prepustenia  zo štátneho  

zväzku Slovenskej republiky. 

 

Položka 144 
... 

b) Žiadosť  o  písomný súhlas  správcu  dane  s  výmazom   z  obchodného registra................................    9,50 eura 

c) Povolenie   úľavy   zo   sankcie   alebo   odpustenie   sankcie  podľa   osobitného   predpisu  
32a)

.......   16,50 eura 

d)  Vydanie    osvedčenia    o    registrácii    ako    náhrady   za stratené,     zničené,     poškodené     alebo     

odcudzené osvedčenie   ............................................................................................................................     6,50 eura   

e) Žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva ..........................................      9,50 eura 

f) Žiadosť o prerušenie daňového konania .............................................................................................      9,50 eura 

-------------------------------------- 

32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

X. ČASŤ -  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Položka 160 

 

Podanie  žiadosti  o  vydanie,  zmenu  alebo zrušenie súhlasu podľa  

osobitného zákona  

 1. fyzická osoba ..............................................................................................................................           10 eur 



 2. Právnická  osoba  alebo  fyzická  osoba   oprávnená   na     podnikanie,  ktorej   predmet  činnosti súvisí s podanou  

žiadosťou ............................................................................................................................................      100 eur 

 

Oslobodenie 

1. Od   poplatku  podľa  tejto  položky  sú oslobodené múzeá  s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy. 

2. Od poplatku  za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a 

krajiny  a od  poplatku za  podanie     žiadosti  na  činnosť  súvisiacu  s  vykonávaním  výskumu  a prieskumu sú 

oslobodení žiaci a študenti stredných škôl  a  vysokých  škôl  po  predložení  potvrdenia  o návšteve  školy,   ak   

vykonávajú   výskum   a  prieskum  osobitne   chránených  častí  prírody  a  krajiny  v  záujme ochrany  prírody a 

krajiny. 

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia,  ak  nimi podaná  žiadosť súvisí  s odstraňovaním  

stromov   a krov  v ochranných pásmach  podľa osobitných predpisov. 

 

Položka 161  
 

Podanie   žiadosti   o   povolenie   výnimky   zo   zákazov  ustanovených osobitným zákonom  

1. fyzická osoba .....................................................................................................................         10 eur  

2. právnická  osoba  alebo  fyzická  osoba   oprávnená   na     podnikanie,   ktorej   predmet 

    činnosti súvisí s podanou    žiadosťou .................................................................................     100 eur                                   

 

Oslobodenie   

1. Od   poplatku  podľa  tejto  položky  sú oslobodení žiaci    a študenti  stredných škôl a vysokých  škôl po predložení    

potvrdenia    o    návšteve    školy,    ak    vykonávajú    vedecko-výskumnú činnosť,  verejné vysoké školy a   múzeá    s   

prírodovedným    zameraním.  

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak  nimi podaná  žiadosť súvisí  s odstraňovaním  

stromov    a krov  v ochranných pásmach  podľa osobitných predpisov.   

3. Od   poplatku   podľa  tejto   položky   sú   oslobodení    žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť  súvisí  s  povolením    

výnimky na odchyt  alebo  usmrtenie   chránených  druhov    živočíchov  v  prípadoch,  ak  je ohrozené zdravie alebo    

život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku    alebo  ak  vznikli  preukázateľné   škody  na chránených     

druhoch živočíchov. 

 

 

 

 

145/1995 Z.z. 

ZÁKON 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

z 22. júna 1995 

 

o správnych poplatkoch 

 

Zmena: 336/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2013 

Zmena: 547/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2013 

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len "poplatky"), ktoré vyberajú orgány štátnej správy, vyššie 

územné celky, obce a štátne archívy
1)

 (ďalej len "správny orgán"). 

§ 2 

Predmet poplatkov 

 

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych 

poplatkov (ďalej len "sadzobník"). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona. 



§ 3 

Poplatník 

 

(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento 

zákon neustanovuje inak. 

(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. 

§ 4 

 

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby: 

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 

sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,  

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s 

výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,  

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré 

podľa medzinárodného práva
2)

 požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť. 

(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v 

tretstnom konaní notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu, 
1a)

 exekútori pri 

výkone exekúcie podľa osobitného predpisu
1b)

, Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného 

predpisu
1c)

 a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých 

osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť 

splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy. 

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov 

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), 

štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,  

b) o priestupkoch, 
3)

 

c) o slobodnom prístupe k informáciám. 

(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy. 

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo 

medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

§ 5 

Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou 

 

(1) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou je uvedený v príslušnej položke sadzobníka. 

(2) Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak 

poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka. 

(3) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa 

vypočíta, s výnimkou ustanovenou v § 7 ods. 7, s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé 

číslo je 

a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,  

b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,  

c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol. 

§ 6 

Sadzby poplatkov 

 

(1) Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu 

poplatku. Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a 

podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona4) alebo prostredníctvom integrovaného 

obslužného miesta, 5) sadzba poplatkov je 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku, najviac však 

znížená o 70 eur, ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak. Ak sú súčasťou 

návrhu podľa druhej vety prílohy, znížená sadzba poplatkov podľa druhej vety sa uplatní, ak sú tieto prílohy 

v elektronickej podobe. 

(2) Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. 

 



§ 7 

Platenie poplatkov 

 

(1) Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia kolkovými známkami, 
6)

 v hotovosti do pokladnice 

správneho orgánu, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo prevodom z účtu v 

banke. Kolkovými známkami a v hotovosti do pokladnice správneho orgánu sa môžu platiť poplatky, len ak 

v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur. 

(2) Poplatky vyberané obcami a vyššími územnými celkami, sa platia prevodom z účtu v banke, poštovým 

poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu. 

(3) Poplatky vyberané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom 

spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľom Obchodného vestníka podľa osobitného zákona6aa) 

sa platia prevodom z účtu v banke alebo poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu. 

(4) Poplatky sa platia v eurách, ak tento zákon neustanovuje inak. 

(5) Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti v mene toho štátu, v ktorom majú svoje sídlo, 

prepočítané z meny euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou 

bankou alebo Národnou bankou Slovenska6a) v deň predchádzajúci prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, v 

ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje jeho suma. Zastupiteľský úrad môže prijať platbu aj v mene 

iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo. 

(6) Poplatník, ktorý je cudzozemcom
7)

, môže platiť poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky 

v cudzej mene. 

 

(7) Prepočet meny euro na cudziu menu a naopak sa vykoná referenčným výmenným kurzom určeným a 

vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, 6a) ktorý je platný v prvý 

deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje poplatníkovi jeho suma. Poplatky 

sa po prepočte zaokrúhľujú na celú základnú jednotku cudzej meny nahor. 

(8) Platba za úkony a konania podľa § 6 ods. 1 druhej vety vykonaná elektronicky prostredníctvom 

ústredného portálu verejnej správy sa považuje za uhradenú dňom odpísania z účtu žiadateľa. 

§ 8 

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov 

 

(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k 

vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je 

ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní 

alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho 

zaplatenie. 

(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe 

písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní 

odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je 

ustanovené inak. 

§ 9 

Následky nezaplatenia poplatku 

 

Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie 

zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. 

§ 10 

Vrátenie poplatku 

 

(1) Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti ho v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo 

uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného prdpisu alebo ak bol 

poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie 

je ustanovené inak. Na účely tohto zákona sa lehota ustanovená osobitným predpisom považuje za 

zachovanú, ak v posledný deň lehoty správny orgán odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu 

alebo ak poplatník osobne prevezme spoplatnené vybavenie. 

(2) Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej 



len "preplatok"). 

(3) Poplatok podľa odseku 1 a preplatok podľa odseku 2 vráti správny orgán najneskôr do 30 dní odo dňa, 

keď zistil, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť. 

(4) Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán, 

ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 

% zo zaplateného poplatku. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. 

(5) Rozhodnutie o vrátení poplatku (preplatku poplatku) musí obsahovať 

a) označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku (preplatku poplatku) rozhodol,  

b) dátum vydania rozhodnutia,  

c) presné označenie poplatníka,  

d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,  

e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok (preplatok 

poplatku) vracia,  

f) spôsob úhrady poplatku (§ 7),  

g) sumu poplatku, ktorá sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka, na ktorý sa má suma vrátiť,  

h) podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a 

i) odtlačok úradnej pečiatky. 

(6) Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku (preplatku poplatku) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda 

právoplatnosť dňom doručenia. 

(7) Vo veciach Obchodného vestníka môže po predchádzajúcom súhlase poplatníka a po jeho oboznámení o 

výške zaplateného poplatku, ktorý sa má vrátiť podľa odseku 1, 2 alebo odseku 4, správny orgán poplatok 

vrátiť poštovým poukazom na účet poplatníka alebo prevodom z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej 

banky aj bez vydania rozhodnutia, čo správny orgán vyznačí v spise.  

(8) Poplatok alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1, 70 eura. To sa 

nevzťahuje na vrátenie poplatku podľa odseku 1. 

(9) Poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti do 

30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku daňový úrad príslušný podľa 

sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie. 

(10) Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, 

v ktorom bol poplatok zaplatený. 

§ 11 

 

Zrušený predpisom Z.z. 381/2011 s účinnosťou 1.januára 2012.  

§ 12 

Lehoty 

 

(1) Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí v posledný deň lehoty na pošte alebo v hotovosti do 

pokladnice správneho orgánu a ak sa pri prevode z účtu alebo platbou prostredníctvom internetu v posledný 

deň lehoty odpíše z účtu poplatníka. 

(2) Ak v odseku 1 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia všeobecného predpisu o správnom 

konaní.7a) 

§ 13 

Zánik práva 

 

(1) Právo správneho orgánu vybrať poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v 

ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre 

vybratie poplatku. 

(2) Právo správneho orgánu vybrať rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom určeným v 

sadzobníku (ďalej len "doplatok") zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom 

bol pôvodný poplatok zaplatený. 

(3) Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca 

kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný (§ 8). 

(4) Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku, doplatku alebo na ich vymáhanie a ak o tom 

upovedomí poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto 



úkon vykonal. 

(5) Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov 

od začiatku lehoty podľa odseku 1. 

§ 14 

Vymáhanie poplatkov 

 

Splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha podľa všeobecného predpisu o správnom konaní 7b) ten 

správny orgán, ktorý vykonal úkon alebo uskutočnil konanie. 

§ 15 

Kontrola poplatkov 

 

(1) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonáva v daňových úradoch a colných úradoch 

kontrolu7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a 

správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu. 

(2) Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti, okrem odseku 1, 

kontrolu7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a 

správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu. 

(3) Orgány územnej samosprávy vykonávajú kontrolu7d) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, 

správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú ich 

príjmom. 

§ 15a 

Evidencia poplatkov 

 

Správne orgány sú povinné viesť evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, o 

príslušných sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania. 

§ 16 

Pokuty 

 

(1) Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový úrad 

pokutu až do sumy 166 eura podľa závažnosti a prípadných následkov takéhoto konania správneho orgánu. 

Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo k náprave. 

(2) Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní
8)

. 

(3) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

§ 17 

Rozpočtové určenie výnosu poplatkov 

 

(1) Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov obcí podľa 

toho, ktorý správny orgán vykonal úkon alebo uskutočnil konanie. 

(2) Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odviesť do konca 

nasledujúceho mesiaca na účet miestne príslušného daňového úradu. Zastupiteľské úrady Slovenskej 

republiky vybrané sumy poplatkov v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 7 zúčtujú prostredníctvom 

preddavkového účtu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré do konca nasledujúceho 

mesiaca odvedie celkovú sumu vybraných poplatkov na účet miestne príslušného daňového úradu. 

(3) Poplatky platené kolkovými známkami sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

§ 18 

Konanie 

 

V konaní vo veci poplatkov sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.8) 

§ 19 

Prechodné ustanovenie 

 

Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú 

podľa doterajších predpisov, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. 

 



§ 19a 

 

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy. 

§ 19b 

Prechodné ustanovenie 

 

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy. 

§ 19c 

Prechodné ustanovenie 

 

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď 

sa stanú splatnými po 1. januári 2001. 

§ 19d 

Prechodné ustanovenie 

 

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď 

sa stanú splatnými po 1. januári 2004. 

§ 19e 

Prechodné ustanovenie 

 

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31. decembra 2004, vyberie sa poplatok podľa položky 10 

a 11 sadzobníka správnych poplatkov podľa doterajších predpisov. 

§ 19f 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 

 

(1) Ak je základ poplatku podľa § 5 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta 

konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa na celé eurá nadol. 

(2) Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári 2009 

sa sumy v slovenských korunách prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na najbližší 

eurocent nadol. Celková suma základu poplatku sa vypočíta sčítaním všetkých súm a zaokrúhli na celé eurá 

nadol. 

(3) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období 

duálneho hotovostného peňažného obehu
8aa)

 sa poplatok platí, s výnimkou uvedenou v odseku 4, v sume 

poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu
8ab)

 alebo v 

slovenských korunách. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok platí v 

sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu.
8ab)

 

(4) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období 

duálneho hotovostného peňažného obehu
8aa)

 sa poplatok, ktorý sa má platiť kolkovými známkami, platí 

kolkovými známkami v slovenských korunách alebo kolkovými známkami v eurách v sume poplatku 

prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 

1. januára 2009. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok uhradí 

kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného 

podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009. 

(5) Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. januári 

2009 vráti, prípadne sa vráti jeho pomerná časť v sume, ktorá zodpovedá poplatku alebo jeho pomernej časti 

zaplatenej v slovenských korunách, prepočítanej konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlenej na eurocenty 

nahor. 

§ 19g 

Prechodné ustanovenia 

k úpravám účinným od 1. januára 2012 

 

Ak sa začali konania vo veciach poplatkov a neboli právoplatne ukončené do 31. decembra 2011 podľa 

zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, dokončia sa podľa toho predpisu. 



§ 19ga 

Prechodné ustanovenie 

k úpravám účinným od 1. októbra 2012 

 

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov 

účinných do 30. septembra 2012. 

§ 20 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušujú sa: 

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.,  

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z. z., ktorou sa určujú správne poplatky 

vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov. 

§ 21 

Účinnosť 

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995. 

 

Michal Kováč v. r. 

Ivan Gašparovič v. r. 

Vladimír Mečiar v. r. 

 

1)§ 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. 

1a)§ 38 Občianskeho súdneho poriadku. 

1b)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 

činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. 

1c)§ 5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného 

kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2)Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. 

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch. 

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách. 

3)§ 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma 

trov konania o priestupkoch. 

4)Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

5)§ 9a zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z. 

6a)§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z. 

Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. 

v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006). Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom 

znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006). 

6aa)§ 4 ods. 4 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

7a) § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z. 

7b) § 78 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.  

7c) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

7d) § 18d zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov. 



Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov. 

§ 19c zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v 

znení neskorších predpisov. 

8) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. 

8a)§ 106 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

8aa)§ 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

8ab)§ 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270 /2008 Z. z. 

8b)Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

9)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. Zákon Slovenskej 

národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení 

neskorších predpisov. Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o 

ovzduší) v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o 

cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z. 

10) Napríklad zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s 

mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

10a) § 129 a 132 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 232/2008 Z. z.10b)Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 

12)§ 2 ods. 3 písm. a) a § 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby. 

12a)Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v 

znení neskorších predpisov. 

13)§ 11 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (tlačový zákon). 

13a)§ 5, 7 a 9 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania 

audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon). 

13b)§ 39 zákona č. 343/2007 Z. z. 

14)Napríklad § 45 až 52, § 55 a § 56 až 60 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 

zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. 

14a)§ 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných 

obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o digitálnom vysielaní). 

14b)§ 34, 36 a 38 zákona č. 220/2007 Z. z. 

15)§ 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

16)§ 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 

14/2006 Z. z. 

16a) § 25 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

16b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje 

vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009). 

16c) § 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. 

17)Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných 

hrách v znení neskorších predpisov. 

17a)§ 39 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov. 

17b)§ 31 zákona č. 405/2011 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 



17d)§ 32 zákona č. 193/2005 Z. z. 

18)Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov. 

18a)Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. 

19)§ 72 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 

komunikáciách. 

19a)§ 44 ods. 4 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z. 

20) § 15 ods. 4 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

20a) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2009 Z. z. 

21) § 83 zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov. 

21a)Napríklad § 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových 

vozidiel a štvorkoliek, § 30 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá a § 12 nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES 

poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných 

strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek. 

22)§ 4 zákona č. 725/2004 Z. z. 

22a) § 41 ods. 1 písm. p) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. 

22b) § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z. 

22ba) § 42 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. 

22bb) § 28 ods. 4 zákona č. 56/2012 Z. z. 

22bc) § 42 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z. 

22bd) § 5 ods. 1 a § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z. 

22c) § 42 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z. 

22d) § 42 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z. 

22e) § 41 písm. m) zákona č. 56/2012 Z. z. 

23) § 41 ods. 1 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.24) Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej 

republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších 

prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a 

jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav. 

25) Bod 2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. 

25a) Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. 

25ab) § 23 a 24 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá 

osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, 

častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 

kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 243, 27. 9. 2003) v platnom znení. 

25ae) § 34 až 35 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

25b)§ 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

26)§ 75 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách. 

27)§ 31 zákona č. 610/2003 Z. z. 

27a)§ 31 ods. 6 písm. f) zákona č. 610/2003 Z. z. 

27b)§ 32 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z. 

27c)§ 32 ods. 21 a § 35 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z. 

27d)§ 35 ods. 4 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z. 

27e)§ 36 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z. 

27f)§ 14 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z. 



27g)§ 37 ods. 14 zákona č. 195/2000 Z. z. 

27h)§ 38 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z. 

27i)§ 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 195/2000 Z. z. 

27j)§ 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 195/2000 Z. z. 

27k)§ 11 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z. z. 

28)Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších 

predpisov. 

28a)§ 6 ods. 1, § 8 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní. 

28b)§ 8 ods. 4, § 9 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z. 

28c)§ 14 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z. 

28d)§ 9 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. 

28e)§ 52 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. 

28f)§ 36 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z. 

28g)§ 25 ods. 2 a 4, § 41 ods. 2, § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. 

28h)§ 14 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. 

28i)§ 27 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z. 

28j)§ 38 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z. 

28k)§ 39 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z. 

28l)§ 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. 

28m)§ 47 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. 

28n)§ 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z. 

28o)§ 16 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. 

28p)§ 17 ods. 1, § 18 zákona č. 385/1999 Z. z. 

28r)§ 66 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z. 

28s)§ 65 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z. 

28t)§ 65 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z. 

29)Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov. 

30)Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov. 

31)§ 12c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších 

predpisov. 

31a)§ 20f ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. 

31b)§ 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. 

31c)§ 9 ods. 2 písm. a) bod 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou 

sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 177/1999 Z. z. 

32)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení 

zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

33)§ 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

33a)§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

33b)§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 

293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. 

34)§ 32 ods. 3 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných 

činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 

znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších 

predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách). 

34a)§ 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a 

podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení 

neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov. 

35)§ 78 ods. 1 zákona č. 379/1997 Z. z. 

36)Napríklad § 10 ods. 6 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej 



rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 11 ods. 6 zákona č. 213/1997 Z. z. 

36a) § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

36aa) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z. 

36b) § 15 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 132/2010 Z. z. 

36ba) § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 172/2011 Z. z. 

36bb) § 5 ods. 4 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

36bc) § 9 písm. c) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

36bd) § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

36be) § 5 až 9 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, 

kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 362/2011 Z. z. 

36bf) § 30 zákona č. 538/2005 Z. z. 

36bg) § 9 ods. 3 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. 

36bh) § 30 ods. 10 zákona č. 538/2005 Z. z. 

36bi) § 11 až 13 zákona č. 538/2005 Z. z. 

36bj) § 15 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z. 

36bk) § 11 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. 

36bl) § 17 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. 

36bm) § 17 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. 

36bn) § 17 ods. 7 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. 

36bo) § 23 a 24 zákona č. 538/2005 Z. z. v znení zákona č. 362/2011 Z. z. 

36bp) § 33 a 34 zákona č. 538/2005 Z. z. 

36bq) § 34 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z. 

36br) § 22 zákona č. 538/2005 Z. z. 

36c) § 53 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

36ca) § 48 zákona č. 362/2011 Z. z. 

36cb) § 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z. 

36cc) § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z. 

36cd) § 49 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z. 

36ce) § 49 ods. 14 zákona č. 362/2011 Z. z. 

36cf) § 49 ods. 9 zákona č. 362/2011 Z. z. 

36cg) § 50 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. 

36ch) § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 362/2011 Z. z. 

36ci) § 64 zákona č. 362/2011 Z. z. 

36cj) § 55 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. 

36ck) § 57 zákona č. 362/2011 Z. z. 

36cl) § 53 ods. 8 a 9 zákona č. 362/2011 Z. z. 

36cm) Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008 z 24. novembra 2008 o preskúmaní zmien podmienok v 

povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (Ú. v. EÚ L 334, 12. 12. 2008). 

36cn) § 59 zákona č. 362/2011 Z. z. 

36k)§ 65 ods. 2 písm.c) zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

36l)§ 65 ods. 2 písm. e) zákona 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 488/2001 Z. z. 

36m)§ 51 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 488/2001 Z. z. 

36n)Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov. 

36o)Zákon č. 271/2001 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze 

a spätnom vývoze tovaru. 

36p)Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

36r)§ 26 ods. 10 zákona č. 163/2001 Z. z. 

36s)§ 7 a 8 zákona č. 163/2001 Z. z. 

36t)§ 29 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 

308/2005 Z. z. 



37)Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o 

organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

37a)Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a 

rastlín reguláciou obchodu s nimi v znení neskorších zmien a doplnkov. Nariadenie Komisie (ES) č. 

1808/2001 z 30. augusta 2001, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá týkajúce sa implementácie nariadenia 

Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. 

37aa)§ 8 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných 

organizmov. 

37b)§ 13 zákona č. 151/2002 Z. z. 

37c)§ 17 zákona č. 151/2002 Z. z. 

37d)§ 21 zákona č. 151/2002 Z. z. 

37e)§ 36 zákona č. 151/2002 Z. z. 

37f)§ 37 zákona č. 151/2002 Z. z. 

37g) § 8a zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 

reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2007 Z. z. 

38)Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

39)Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon). 

39a)§ 26 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický 

zákon). 

39b)§ 26 ods. 5 zákona č. 313/1999 Z. z. 

39ba)§ 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

39bb)§ 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. 

39c)Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o 

vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie 

odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2002 Z. z. 

39d)§ 13 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

39e)§ 14 až 16 zákona č. 261/2002 Z. z. 

39f)§ 9 zákona č. 261/2002 Z. z. 

39g)§ 21 zákona č. 261/2002 Z. z. 

39h)§ 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v 

schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

39i)Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 

Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 010, 13. 1. 2001). Odporúčanie 

Európskej komisie o definícii mikro a malých a stredných podnikov č. 361/2003/EC (Ú. v. ES L 124, 20. 5. 

2003). 

39j)§ 3 ods. 2 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme 

Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

39k)§ 3 ods. 4 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme 

Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 



39l)Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

39m)§ 3 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

39n)§ 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

39o)§ 29 ods. 1 zákona č. 359/2007 Z. z. 

39oa) § 8 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

39ob) § 9 ods. 1 zákona č. 409/2011 Z. z. 

39oc) § 17 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

39p)§ 7 zákona č. 258/2011 Z. z.  

39q)§ 10 ods. 2 zákona č. 258/2011 Z. z. 

39r)§ 10 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z. 

39s)§ 13 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z. 

39t)§ 8 ods. 8 zákona č. 258/2011 Z. z.  

39u)§ 14 ods. 5 zákona č. 258/2011 Z. z. 

39v)§ 18 ods. 3 zákona č. 258/2011 Z. z. 

40)§ 10 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení 

zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. 

41)§ 20 ods. 9 zákona č. 130/1998 Z. z. 

42)§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. 

z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

42a)§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 

42b) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z. 

46)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. Vyhláška Federálneho ministerstva 

dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy 

č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku. 

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 8/1987 Zb. o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných 

technických zariadení. 

46a)§ 52 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. 

46b)§ 53 zákona č. 656/2004 Z. z. 

46c)§ 5 zákona č. 656/2004 Z. z. 

46d)§ 9 zákona č. 656/2004 Z. z. 

46e)§ 8 zákona č. 656/2004 Z. z. 

46f)§ 11 zákona č. 656/2004 Z. z. 

46g)§ 12 a 13 zákona č. 656/2004 Z. z. 

47)Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na 

liečivá v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/ zv. 11; Ú. v. ES L 182, 2. 7. 1992 ). 

47a)§ 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

47aa)Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

47ab)Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

§ 14 zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

47ac)§ 14 ods. 11 zákona č. 254/2011 Z. z. 

47b)§ 15 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách. 

 


