Zoznam správnych úkonov a konaní
spoplatňovaných Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

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 €

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie

165,5 €

Poznámky
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak 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
s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj
začatú stranu
1,50 €
b) 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 €
v cudzom jazyku
3€
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne,
planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
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 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka
konania
16,50 €

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.

VI. ČASŤ
DOPRAVA
Položka 63a
a)
Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia
vozidla19a)
3€
b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla19a) ako náhrady za zničený,
stratený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla19a)
0,50 €
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a) § 41 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení zákona č.
510/2003 Z. z..
Položka 67
Podanie žiadosti o
a) udelenie typového schválenia (celého) vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN a LS
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode
b) udelenie typového schválenia ES (celého) vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2
2. pre kategórie vozidiel L1e až L7e
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode
c) udelenie typového schválenia ES vozidla podľa regulačného aktu
alebo o udelenie homologizácie typu vozidla
d) udelenie viacstupňového typového schválenia vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN a LS
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode
e) udelenie viacstupňového typového schválenia ES vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2
2. pre kategórie vozidiel L1e až L7e
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode
f) udelenie typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej
technickej jednotky

150 €
200 €
200 €
300 €
400 €
200 €
150 €
200 €
200 €
300 €
400 €
100 €

g) udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej
technickej jednotky podľa regulačného aktu alebo o udelenie homologizácie
typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
h) udelenie typového schválenia pre časti a vybavenia predstavujúce vážne
nebezpečenstvo
i) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom
typovom schválení
j) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom
typovom schválení ES alebo homologizácii typu
k) uznanie typového schválenia ES vozidla
l) uznanie rozšíreného typového schválenia ES vozidla
m) zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť typové
schválenie ES pri použití nových technológií alebo koncepcií nezlučiteľných
s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi
n) povolenie hromadnej prestavby vozidla
o) schválenie hromadnej prestavby typu vozidla
1. montážou plynového zariadenia
2. inou prestavbou ako v prvom bode
p) rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej prestavby typu vozidla

150 €
150 €
50 €
100 €
100 €
50 €
200 €
50 €
50 €
200 €
50 €

Splnomocnenie
Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena n) tejto položky správny orgán
vyberie poplatok do výšky päťnásobku sadzby.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu
názvu ulice a podobne.
Položka 68
Podanie žiadosti o
a) povolenie výroby jednotlivého vozidla
b) povolenie prestavby jednotlivého vozidla
c) schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa a PN
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode
d) uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla
e) uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
f) schválenie jednotlivo dovezeného vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa a PN
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode
g) opätovné schválenie jednotlivého vozidla
h) schválenie jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému,
komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
i) schválenie prestavby jednotlivého vozidla
1. montážou plynového zariadenia
2. inou prestavbou ako v prvom bode
j) výmenu karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu
vozidla, výmenu rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu
vozidla alebo zmenu obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie,

20 €
20 €
100 €
200 €
100 €
100 €
150 €
300 €
100 €
50 €
50 €
300 €

ak je vozidlo výrobcom vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými
miestami bezpečnostných pásov
k) povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až j) pre fyzické osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok
na kúpu osobného motorového vozidla alebo peňažný príspevok na úpravu
osobného motorového vozidla podľa osobitného zákona 20a)

20 €

2€

Splnomocnenie
Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmen a) a b) tejto
položky správny orgán vyberie poplatok do výšky päťnásobku sadzby.
Poznámka
Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen c) a h) tejto položky požaduje viac
schválení, poplatky sa sčítavajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
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.
Položka 68a
a) Vydanie osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla
správnym orgánom
b) Vydanie osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla správnym
orgánom ako náhrada za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené osvedčenie
o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla
c) Vydanie osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla správnym
orgánom ako náhrada za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené osvedčenie
o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla, opakovane v priebehu dvoch po sebe
nasledujúcich rokov
d) Vykonanie zmeny alebo zmien v osvedčení o evidencii alebo v technickom
osvedčení vozidla
e) Podanie žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vydanie súhlasu na vydanie
duplikátu osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla

5€
20 €

40 €
5€
5€

Položka 69a
Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných
komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie alebo typové
schválenie ES už stratilo platnosť (vozidlá končiacich sérií) podľa osobitných predpisov, 21a) a to
za každé povolené vozidlo
33 €
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a) znie:
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.

Položka 70
a) Schválenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo
osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h
995,50 €
b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla s vlastným pohonom
pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h
265,50 €
c) Schválenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu
331,50 €
d) Schválenie podstatnej zmeny ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu 99,50 €
e) Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla
66 €
f) Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové
dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy
331,50 €
g) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre električkové dráhy,
trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy
99,50 €
h) Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy
66 €
Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmen b), d) a g)
tejto položky bez zreteľa na počet odchýlok od schváleného typu dráhového vozidla
v rámci jedného podania.
2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie len vtedy, ak sa
typ výstroja alebo súčasti schvaľuje oddelene od schvaľovania typu alebo podstatnej
zmeny dráhového vozidla.
Položka 71
a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla
špeciálnu dráhu
1. nového alebo rekonštruovaného
2. prevádzkovaného ku dňu 1.10.1997
b) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla
c) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla
alebo trolejbusovú dráhu
d) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového

pre železničnú dráhu alebo pre

pre lanovú dráhu
pre električkovú dráhu
vozidla

33 €
16,50 €
16,50 €
23 €
6,50 €

Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmena b) tejto
položky len za prvé dráhové vozidlo schváleného typu bez zreteľa na celkový
počet dráhových vozidiel.
2. Príslušným dráhovým úradom pre električkové dráhy alebo trolejbusové dráhy
miestne príslušný vyšší územný celok.
Položka 72
Podanie žiadosti o
a) udelenie osvedčenia výrobcu22)
b) udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu22)
c) zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti
d) zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti

20 €
30 €
20 €
30 €

je

Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad
zmenu názvu ulice a podobne.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
22
) § 4 zákona č. 725/2004 Z. z.
Položka 72a
a) Podanie žiadosti o udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby
overovania vozidiel
b) Podanie žiadosti o zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby
overovania vozidiel
c) Podanie žiadosti o oznámenie poverenej technickej služby overovania vozidiel
v orgánoch Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev
a Európskej únie
d) Podanie žiadosti o doplnenie oznámenia poverenej technickej služby
overovania vozidiel v orgánoch Európskej hospodárskej komisie,
Európskych spoločenstiev a Európskej únie

300 €
50 €
100 €
50 €

Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu
názvu ulice a podobne.
Položka 73
Podanie žiadosti o
a) dočasné vyradenie vozidla z premávky
1. v lehote do 1 roka
2. v lehote od 1 roka do 2 rokov
3. v lehote od 2 rokov do 4 rokov
4. v lehote od 4 rokov do 6 rokov
5. v lehote od 6 rokov do 10 rokov
6. v lehote nad 10 rokov
b) opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím skončenia
dočasného vyradenia vozidla z premávky
c) povolenie výnimky podľa osobitného predpisu22ac)
d) trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
e) pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN

5€
20 €
35 €
70 €
170 €
350 €
5€
20 €
5€
20 €

Poznámky
1. Poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom
vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.
2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
sa správny poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum
predchádzajúceho vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ac znie:
22ac
) § 111 zákona č. 725/2004 Z. z.

Položka 78
a) Podanie žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie
1. stanice technickej kontroly
2. pracoviska emisnej kontroly
3. pracoviska kontroly originality
4. pracoviska montáže plynových zariadení
b) Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie
1. technických kontrol vozidiel
2. emisných kontrol motorových vozidiel
3. kontrol originality vozidiel
4. montáže plynových zariadení
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov
v udelenom oprávnení podľa písmena b)

200 €
200 €
200 €
50 €
200 €
200 €
200 €
50 €
50 €

Poznámky
1. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a) a b) tejto položky požaduje viac povolení
alebo oprávnení, poplatky sa sčítavajú.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad
zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 78a
a) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
alebo predĺženia platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti
1. kontrolného technika
80 €
2. technika emisnej kontroly
80 €
3. technika kontroly originality
80 €
4. technika montáže plynových zariadení
80 €
b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
1. kontrolného technika
10 €
2. technika emisnej kontroly
10 €
3. technika kontroly originality
10 €
4. technika montáže plynových zariadení
10 €
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom osvedčení o odbornej spôsobilosti
podľa písmena b)
10 €
Splnomocnenie
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena a) sa vyberie správny poplatok
vo výške 50 % príslušnej sadzby.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad
zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 78b
Podanie žiadosti o
a) schválenie vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách,
emisných kontrolách a kontrolách originality
b) predĺženie platnosti v osvedčení o schválení vhodnosti meradiel a prístrojov
používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality
c) zmenu v osvedčení o schválení vhodnosti meradiel a prístrojov používaných

100 €
100 €

pri technických kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality

50 €

Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad
zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 79
a) Vydanie dopravnej licencie dopravcovi
1. na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok
2. na medzinárodnú osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý
aj začatý rok
3. na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok
4. na vnútroštátnu osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý
aj začatý rok
5. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov
na jednu autobusovú linku v obci
6. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov
na viac autobusových liniek v obci
b) Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmena a)

99,50 €
66 €
66 €
33 €
16,50 €
165,50 €

50 % príslušnej sadzby

c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej
dopravy zahraničným dopravcom medzi dvoma miestami na území
Slovenskej republiky
1. na jednu prepravu jedným vozidlom
2. na dve až päť prepráv jedným vozidlom
3. na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom

165,50 €
331,50 €
995,50 €

d) Vydanie povolenia na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu
do miesta na území Slovenskej republiky alebo z neho, alebo cez územie
Slovenskej republiky
1. na jednu prepravu jedným motorovým vozidlom
2. na opakovanú (kyvadlovú) dopravu

6,50 €
199 €

e) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu

6,50 €

f) Vydanie povolenia CEMT23) na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu
1. do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska
na dobu jedného roka
2. do príslušných štátov uvedených v povolení splatnosťou aj do Talianska
a Grécka na dobu jedného roka
3. do príslušných štátov uvedených v povolení bez platnosti do Rakúska,
Talianska a Grécka na dobu jedného roka
g) Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému
prevádzkovateľovi na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
alebo nepravidelnej autobusovej dopravy
1. jednorazové (do cudzieho štátu a späť)
2. jednorazové do tretieho štátu a späť

663,50 €
497,50 €
331,50 €

6,50 €
16,50 €

3. trvalé (neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka alebo
na dobu určenú v prepravnom povolení)

165,50 €

h) Vydanie povolenia na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu,
medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú taxislužbu22b)

16,50 €

i) Vydanie povolenia Spoločenstva alebo licencie Spoločenstva22c)

6,50 €

j) Vydanie overenej kópie povolenia Spoločenstva alebo licencie
Spoločenstva na každé vozidlo
k) Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o vykonávaní medzinárodnej
autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu22d)
l) Vydanie osvedčenia o odbornej príprave poradcov22a)

1,50 €
3€
16,50 €

m) Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča22e)

6,50 €

Splnomocnenie
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych
výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
2. 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 a. na trojnásobok.
3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu
poplatku až na trojnásobok.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 22e a k odkazu 23 znejú:
22a

) § 28 ods. 1 písm. m) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o
cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002 Z. z.
22b
) § 29 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.
22c

) § 28 ods. 1 písm. p) a r) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.

22d

) § 28 ods. 1 písm. q) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.

22e

) § 28 ods. 1 písm. s) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.

23

) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

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 alebo nadrozmerná preprava"), dopravca zaplatí
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
16,50 €
od 300,1 do 350,0
26,50 €
od 350,1 do 400,0
33,00 €
od 400,1 do 500,0
66,00 €
a za každých ďalších aj začatých 10 cm
16,50 €
1.2. pri prekročení prípustnej výšky 24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 400,0
16,50 €
od 400,1 do 450,0
33,00 €
od 450,1 do 500,0
99,00 €
a za každých ďalších aj začatých 10 cm
16,50 €
24)
1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky vrátane nákladu, ak celková
dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
do 12,00
16,50 €
od 12,01 do 22,00
99,00 €
nad 22,01
165,00 €
a za každých ďalších aj začatých 5,0 m
49,50 €
2. nadmerná preprava
2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti, 25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu
(vyjadrené v t) je
do 20,00
99,00 €
od 20,01 do 30,00
165,00 €
od 30,01 do 50,00
265,50 €
a za každých ďalších aj začatých 10 t
66,00 €
2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu 25a) (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o
akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3,01 do 5,00
82,50 €
od 5,01 do 10,00
132,50 €
od 10,01 do 15,00
232,00 €
od 15,01 do 20,00
331,50 €
a za každých ďalších aj začatých 5%
165,00 €
b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava
165,00 €
2. ostatné prípady
331,50 €
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
99,00 €
1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu
nápravu
199,00 €
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.
497,50 €
2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2.
995,50 €
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 správcom komunikácie za nadrozmernú a nadmernú prepravu na mieste
merania vozidla sa zvýši na dvojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala
bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.
3. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok,
ak dopravca nezaplatil poplatok na mieste merania vozidla.
4. Správny orgán môže pri nadrozmerných alebo nadmerných 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 vyberá správca priľahlého úseku
diaľnice alebo cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky na mieste
merania vozidla na území Slovenskej republiky s výnimkou hraničných priechodov vyberá správca
pozemnej komunikácie. 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 tlačné alebo
pomocné motorové vozidlá, 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 vychádza 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 súvislo 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 rozmery 24) 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.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24, 25 a 25a znejú:
24)Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z. o najväčších
prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel.
25)Bod 2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.
25a)Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.
Položka 80a
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80
1. do 24 hodín od doručenia žiadosti
2. do 48 hodín od doručenia žiadosti

66,00 €
49,50 €

Poznámka
Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.
Položka 81
Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií 25a)
33,00 €
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa § 11 ods. 1 písm. b) až
g) vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o
pozemných komunikáciách (cestný zákon)
99,00 €
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto
položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok
až na päťnásobok.
Položka 83
a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty
b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty
c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy
d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice alebo
rýchlostnej cesty
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych
komunikácií
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy
a miestnych komunikácií
Položka 84
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie
na cestu I., II. a III. triedy
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

464,50 €
331,50 €
165,50 €
99,50 €
66 €
33 €

66,00 €
33,00 €

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
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie

99,00 €

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

16,50 €

c) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice
1. s cestou
2. s miestnou komunikáciou

99,00 €
66,00 €

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.
Položka 86
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom
a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy
1. fyzickej osobe
2. právnickej osobe
b) na umiestnenie cudzích zariadení a na skladovanie nebezpečných
látok v ochrannom pásme dráhy
c) na úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou
Splnomocnenie
Dráhový správny
odpustiť.

úrad môže v

16,50 €
33 €
33 €
66 €

odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho

Položka 87
Vydanie súhlasu dráhovým správnym
dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy,
1. fyzickej osobe
2. právnickej osobe

úradom

pre stavby čiastočne v obvode

Položka 88
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom
miestneho zisťovania
a) o zriadení železničného priecestia
b) o zrušení železničného priecestia

9,50 €
16,50 €
vrátane
33 €
3€

Položka 89
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie
1. regionálnej železničnej dráhy s celkovou dĺžkou do 30 km vrátane
2. regionálnej železničnej dráhy s celkovou dĺžkou nad 30 km
3. systému vlečiek, zaústeného do jednej železničnej stanice
4. jednoduchej železničnej vlečky
5. existujúcej špeciálnej dráhy
6. siete električkových dráh alebo trolejbusových dráh
b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy
1. na celej sieti celoštátnych železničných dráh
2. na jednom traťovom
úseku
celoštátnych železničných dráh
3. na regionálnej železničnej dráhe s celkovou dĺžkou do 30 km vrátane
4. na regionálnej železničnej dráhe s celkovou dĺžkou nad 30 km
5. na vlečkovom systéme vrátane obsluhy v prípojovej stanici
6. na jednoduchej vlečke vrátane obsluhy v prípojovej stanici
7. na existujúcej špeciálnej dráhe
8. na sieti električkových dráh alebo trolejbusových dráh
9. na jednej linke električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy
c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy
vrátane licencie
d) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy
alebo udelenej licencii na prevádzkovanie dopravy na dráhe
e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie
f) Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie
dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa

1 659,50 €
2 323,5 €
995,5 €
497,50 €
497,50 €
995,50 €
59 749 €
8 298 €
1 659,50 €
2 323,5 €
995,50 €
497,5 €
497,5 €
995,50 €
331,5 €
995,50 €
66 €
6,50 €
33 €

Poznámka
Povolenie na prevádzkovanie električkových dráh alebo trolejbusových dráh a
licencie na prevádzkovanie dopravy na týchto dráhach vydávajú miestne príslušné
vyššie územné celky.
Položka 90
a) Vydanie súhlasu na zriadenie letísk
1. verejné letisko s medzinárodnou dopravou
331,50 €
2. verejné letisko s vnútroštátnou dopravou
265,50 €
3. verejné letisko pre všeobecné letectvo s medzinárodnou prevádzkou
165,50 €
4. verejné letisko pre všeobecné letectvo s vnútroštátnou prevádzkou
99,50 €
5. neverejné letisko pre všeobecné letectvo
165,50 €
b) Vydanie licencie pre tuzemského leteckého dopravcu
1. prvé vydanie
165,50 €
2. predĺženie platnosti alebo podstatná zmena
33 €
c) Vydanie súhlasu na zriadenie stavby na prenajatom pozemku verejného letiska 331,50 €

Položky 91, 92
Správnym orgánom pre oblasť leteckej dopravy je podľa je podľa zákona č. 143/1998 Z.z.
o civilnom letectve v znení neskorších predpisov Letecký úrad SR. Správne poplatky podľa
sadzobníka správnych poplatkov sú zverejnené na webovej stránke www.caa.sk
Položky 93, 94, 95 a - h
Správnym orgánom pre oblasť vodnej dopravy je podľa zákona č. 26/1964 Zb. o
vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov Štátna plavebná správa. Správne poplatky
podľa sadzobníka správnych poplatkov sú zverejnené na webovej stránke www.sps.sk
Položka 95 i - n
i) Povolenie výnimky z predpisov v oblasti vnútrozemskej plavby
j) Udelenie dopravnej licencie
1. na medzinárodnú verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok
2. na vnútroštátnu verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok
k) Udelenie dopravnej licencie na dobu neurčitú
l) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii udelenej podľa písmen l) a m) tejto
položky
m) Vydanie ďalšieho originálu dopravnej licencie
n) Vydanie duplikátu dopravnej licencie

16,50 €
165,50 €
99,50 €
995,50 €
33 €
66 €
66 €

Položka 96
a) Vydanie námorníckej knižky
b) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námornej lode a prvého
strojného dôstojníka
c) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti námorného dôstojníka
d) Vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti
e) Vydanie potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného
príslušným orgánom cudzieho štátu
f) Vydanie dočasného potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti
vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu
f) Vydanie preukazu spôsobilosti člena lodného mužstva
g) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní kurzu bezpečnostného
výcviku alebo doplnkového odborného výcviku
h) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až g)

30 €
140 €
70 €
70 €
70 €
30 €
30 €
30 €
30 €

Poznámky
1. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
2. Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a), d), e) tejto položky z úradnej povinnosti sa
poplatok nevyberie.

Položka 97
a) Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia námornej lode) vrátane
vydania registračného listu
1. nesamohybného plavidla
1 600 €
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT
2 000 €
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT
3 000 €
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT
4 000 €
b) Ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis námornej lode
do námorného registra (predĺženie registrácie námornej lode)
1. nesamohybného plavidla
1 500 €
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT
1 700 €
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT
2 700 €
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT
3 700 €
c) Ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO)
1. nesamohybného plavidla
300 €
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT
350 €
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT
400 €
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT
500 €
d) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra
500 €
e) Výmaz námornej lode z námorného registra
500 €
f) Zmena mena námornej lode
500 €
g) Zmena vlastníka námornej lode
500 €
h) Zápis záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri
350 €
i) Výmaz záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri
350 €
j) Iný zápis v námornom registri
250 €
k) Kontrolná prehliadka námornej lode
1 500 €
l) Dočasný zápis rozostavanej námornej lode do námorného registra (dočasná
registrácia) vrátane vydania registračného listu
130 €
m) Zápis a výmaz záložného práva rozostavanej námornej lode
130 €
n) Zápis námornej lode podľa písmena a), ročný registračný poplatok
alebo opakovaný zápis podľa písmena b) a ročný poplatok za členstvo
v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO) podľa písmena c) pre
tankové a špeciálne námorné lode
150 % z príslušnej sadzby
o) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného
rekreačného plavidla
40 €
p) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo
40 €
r) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou do 12 metrov
do registra námorných rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu 140 €
s) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou 12 metrov a viac
do registra námorných rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu
350 €
t) Zápis námornej jachty do námorného registra vrátane vydania registračného
listu
1 000 €
u) Vykonanie zmien v registri námorných rekreačných plavidiel alebo v preukaze
odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla
30 €
v) Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra námorných rekreačných
plavidiel
40 €
w) Výmaz námornej jachty z námorného registra
500 €
x) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách o) až t)
30 €

Poznámky
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
Položka 98
a) Vydanie dočasného registračného listu
b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list
c) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list pre rozostavanú námornú loď
d) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny

140 €
250 €
140 €
140 €

Poznámky
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
XIII. ČASŤ
BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA
Položka 203
a) Preskúmanie odbornej
spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa
osobitných predpisov na výkon určených činností v oblasti určených technických
zariadení na dráhach, za každú aj začatú hodinu pracovného času
13 €
najviac
995,50 €
b) Schválenie určeného technického zariadenia na prevádzku pred prvým
uvedením určeného technického zariadenia
do
prevádzky
vrátane miestneho
zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času
13 €,
ak ide o
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac
995,50 €
2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac
265,50 €
3. osobné lanové dráhy najviac
16 596,50 €
4. tlakové zariadenia najviac
265,50 €
5. plynové zariadenia najviac
265,50 €
c) Schválenie určeného technického zariadenia v prevádzke na ďalšiu
vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času
ak ide o
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac
2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac
3. osobné lanové dráhy najviac
4. tlakové zariadenia najviac
5. plynové zariadenia najviac

prevádzku
13 €
663,50 €
82,50 €
331,50 €
215,50 €
165,50 €

d) Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb po ich oprave alebo
rekonštrukcii, za každý kus
39,50 €
e) Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
1. revízie, prehliadky a skúšky určeného technického zariadenia
2. obsluhy určeného technického zariadenia a na
prácu s určeným technickým zariadením

33 €
16,50 €

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky vyberá Štátny dráhový
úrad.
2. Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

Položka 204
Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov na dovoz
určených technických zariadení, za každú aj začatú hodinu pracovného času
9,50 €
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Položka 205
Vydanie dokladu o posúdení dokumentácie
za každú aj začatú hodinu pracovného času
najviac

určených technických

zariadení,
9,50 €
829,50 €

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb
a 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, fyzické osoby a právnické osoby založené na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti. 12)
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Poznámka
Poplatok

podľa tejto

položky

sa vyberá

až po vykonaní úkonu.

VII. ČASŤ
ELEKTRONICKÉ TELEKOMUNIKÁCIE
Správnym orgánom pre služby elektronických komunikácií je podľa zákona č.
610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Telekomunikačný
úrad SR. Správne poplatky podľa sadzobníka správnych poplatkov sú zverejnené na webovej
stránke www.teleoff.gov.sk

XXI. ČASŤ
POŠTOVÁ ČINNOSŤ
Správnym orgánom pre poštové služby je podľa zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových
službách v znení neskorších predpisov Poštový regulačný úrad. Správne poplatky podľa sadzobníka
správnych poplatkov sú zverejnené na webovej stránke www.posturad.sk.

