
Sadzobník správnych poplatkov  za úkony a konania podľa zákona NR SR č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov platný od 1.1.2018 

Výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu citovaného zákona 

I. ČASŤ – VŠEOBECNÁ SPRÁVA  

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                                                    2 €                              
 
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                                                                                                          2 €                 
v českom jazyku                                                                                                                 3 €  
 
Oslobodenie 
Od poplatkov podľa písmena a) a c) 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  3 
 
1. Osvedčenie   
a)  podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis                                          2 €                               
  
 
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.  



Položka 8 
 
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného 
oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)                                                          5 €                           
 
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 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 € 
   
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.  

III. ČASŤ – PÔDOHOSPODÁRSTVO   

Položka 38 
  
Vydanie rybárskeho lístka  
   
a)   týždenný                                                                                                                  1,50 € 
b)   mesačný                                                                                                                       3 €  
c)   ročný                                                                                                                            7 €  
d)   trojročný                                                                                                                    17 €  
   
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.   
 

VIII. ČASŤ – FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ    

 
Položka 140 
 
a)  Udelenie  individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:    
     3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj                                                        1 500 €     
      
c) Zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa  
    hazardnej hry pri  
    1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode                        200 €  
     
f)  Vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení  
     používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie                                100 €   
 
Položka 142 
 
a)  Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie    6,50 €                               
 
b)  Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne  
     hospodariaceho roľníka                                                                                             1,50 €   
 
  
 
 
  
 
 


