
                                              1/SP/2019/I 
Informácia o zmene a doplnení zákona č.  145/1995 Z. z. v znení 
neskorších prepisov (čl. III nového zákona Národnej rady SR č. 30/2019 
Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)  
 
Článkom III zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len zákon č. 30/2019 Z. z. ) sa s účinnosťou  od 1.3.2019  mení a dopĺňa  Sadzobník správnych 
poplatkov, ktorý tvorí prílohu  zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
prepisov (ďalej len „Sadzobník“).  
 
Cieľom tohto oznámenia je informovať o zmenách v Sadzobníku od  1. marca 2019.   
 
Článkom III zákona č. 30/2019 Z. z. sa upravuje celé znenie položky 140 sadzobníka, pričom orgány 
finančnej správy (ďalej len „orgány FS“) vyberajú správne poplatky  podľa písm. b) a písm. d) tejto 
položky.  
 
Zmeny a doplnenia sadzobníka, ktoré sa týkajú platenia správnych poplatkov na orgánoch finančnej 
správy: 
  
1. V položke 140  v  písm. b) sa mení suma poplatku zo sumy 100 eur na sumu 500 eur 
 

Po novom správny poplatok podľa písm. b) „za  oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa 
o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o zámere 
pokračovať v prevádzkovaní“  sa účinnosťou od 1. marca 2019  vyberá v sume  500 eur.  
 
V prípade, ak žiadateľ/poplatník podá žiadosť elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom 
integrovaného obslužného miesta, podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. ak tento zákon pri 
jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného 
podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur.  
Znamená to, že pri elektronickom podaní sa pri položke 140 písm. b) vyberie poplatok v sume 430 eur. 
 
Podľa doterajšieho znenia položky 140 písm. b) pri ktorej sa vyberá správny poplatok v sume 100 eur a 
pri elektronickom podaní 50 eur, poplatník zaplatí správny poplatok v tejto sume len pri podnete na úkon 
alebo konanie podanom do  28.2.2019.  

 
2. V položke 140  v  písm. d) sa mení suma poplatku zo sumy 30 eur na sumu 50 eur 
 
Správny poplatok „za oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry 
mimo kasína o zmenách v údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba 
zapísaná do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie“ 
sa účinnosťou od 1. marca 2019  vyberá v sume  50 eur. 

 
V prípade, ak žiadateľ/poplatník podá žiadosť elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom 
integrovaného obslužného miesta, tak pri položke 140 písm. b) zaplatí poplatok v sume 25 eur. 
 
Podľa doterajšieho znenia položky 140 písm. d) pri ktorej sa vyberá správny poplatok v sume 30 eur a 
pri elektronickom podaní 15 eur, poplatník  môže zaplatiť  správny poplatok v tejto výške len pri podnete 
na úkon alebo konanie podanom do  28.2.2019. 
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