
 

 

Usmernenie FR SR 
k  postupu orgánov finančnej správy pri zaplatení správneho poplatku 

poplatníkom na inom správnom orgáne zapojenom do centrálneho 
systému evidencie poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. 

a informácia k postupu poplatníka 
 

 
 

 
Cieľom usmernenia  je informovať poplatníkov správnych poplatkov (ďalej len „poplatník“), ako 

majú postupovať v prípade, ak zaplatili správny poplatok na inom správnom orgáne, ktorý je zapojený 
do centrálneho systému evidencie poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“). 

 
1. Centrálny systém evidencie poplatkov 

 
Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 145/1995 Z. z. správny orgán, ktorý je zapojený do centrálneho 

systému evidencie poplatkov (ďalej len „CSEP“), je povinný na základe zmluvy uzatvorenej s 
prevádzkovateľom systému umožniť umiestnenie a prevádzkovanie technického vybavenia 
na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov. 

 
Vybrané orgány Ministerstva vnútra SR sú už zapojené do CSEP, pričom na vybraných 

pracoviskách sú umiestnené samoobslužné platobné terminály (ďalej len „kiosky“). 
 
Slovenská pošta, a. s. je prevádzkovateľom (ďalej len „prevádzkovateľ“) nového systému 

platenia, vedenia evidencie, zúčtovania a vrátenia správnych a súdnych poplatkov, ktorý vo väčšine 
správnych orgánov nahradí doteraz používaný systém platenia, vedenia evidencie, zúčtovania 
a vrátenia poplatkov.  

 
Nový platobný systém elektronických kolkov (ďalej len „e - kolok“) nenahrádza kolkové 

známky [vyhláška č. 346/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické parametre, grafická úprava, vzhľad 
kolkových známok, spôsob použitia kolkových známok a ďalšie náležitosti kolkových známok, ktorá bola 
zákonom č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok v znení neskorších predpisov zrušená], ale 
stáva sa centrálnym evidenčným spôsobom úhrady za úkony a konania správnych orgánov. Naďalej sa 
bude využívať platba v hotovosti (do 300 € vrátane) alebo platobnou kartou na správnom orgáne 
prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovateľa. Na vykonanie a spracovanie platieb 
poplatkov slúži napr. kiosk, v ktorom sú uvedené poplatky za úkony a konania príslušného správneho 
orgánu, e-kolkovač, softwérová pokladnica, ktoré sú umiestnené na príslušnom správnom orgáne. Po 
zapojení správneho orgánu do CSEP naďalej zostáva možnosť zaplatenia správneho poplatku 
prostredníctvom bankového prevodu alebo poštového poukazu, pričom platba bude poukázaná 
na „zberný účet“ prevádzkovateľa. 

 
Bližšie informácie sú uvedené v Metodickom pokyne Ministerstva financií SR k zmenám vo 

vedení evidencie, zúčtovania a vracania správnych a súdnych poplatkov a k spôsobom platenia 
správnych a súdnych poplatkov pre orgány po ich zapojení do centrálneho 
systému (https://www.finance.gov.sk/Default.aspx ?CatID=9752 > Dane, clá a účtovníctvo >Platobný 
systém na úhradu správnych a súdnych poplatkov > Metodický pokyn pre úrady). 



 

 

 
 

2. Postup orgánu finančnej správy, ak poplatník predloží potvrdenie o zaplatení správneho 
poplatku na inom správnom orgáne zapojenom do CSEP a informácia k postupu poplatníka  
 

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môžu poplatníci použiť kolkové známky na úhradu 
správneho poplatku za úkony a konania správnych orgánov len do 31.12.2014. Z dôvodu nedostatku 
kolkových známok sa v praxi vyskytujú prípady, keď poplatníci predkladajú orgánom FS Potvrdenie 
o úhrade poplatku (e-kolok), vydané napr. kioskom umiestneným na vybraných pracoviskách 
Ministerstva vnútra SR (Pozri prílohu). 

 
Takéto potvrdenie nie je možné použiť na úhradu správneho poplatku za úkony a konania 

orgánov finančnej správy (ďalej len „orgán FS“), keďže nejde o e-kolok uhradený za konkrétny úkon 
alebo konanie príslušného orgánu FS zapojeného do CSEP. Orgány FS preto takéto potvrdenie 
nemôžu akceptovať. 

 
Platný e-kolok, ktorý nemôže poplatník použiť na orgáne FS, môže na základe žiadosti 

vymeniť za peniaze (t. j. refundovať) len u prevádzkovateľa. Úhrada za nespotrebovaný e-kolok bude 
vrátená poplatníkovi prostredníctvom poštového platobného styku. Poplatník je povinný k žiadosti 
adresovanej Slovenskej pošte, a. s. pripojiť Potvrdenie o úhrade poplatku (e-kolok). 

 
Poplatníci môžu získať ďalšie informácie na Info linke prevádzkovateľa, č. 18 666, 

na webovom sídle http//www.e-kolky.sk alebo na mailovej adrese ekolky@slposta.sk. 
 
 

 
 
 
Príloha: 
Potvrdenie o úhrade správneho poplatku 
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