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    Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

 
Informácia k plateniu správnych poplatkov v systéme e-Kolok na DÚ, CÚ 

a príslušných útvaroch Finančného riaditeľstva SR 
 

 
Informácia je zameraná na úhradu správnych poplatkov v rámci poskytovania služby eKolku 
v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  
 
Poplatníci pri platení správnych poplatkov na daňových úradoch, colných úradoch 
a príslušných útvaroch Finančného riaditeľstva SR (odbor daňového konania a odbor 
opravných prostriedkov pre clá a spotrebné dane) (ďalej „DÚ, CÚ a príslušný útvar FR SR“) 
môžu využívať nasledovné spôsoby úhrady správnych poplatkov:    
 

I.  Poplatníci podávajúci žiadosť o úkon vyžadujúci úhradu správneho poplatku poštou 
alebo osobne môžu platiť správne poplatky:  

 
a) Potvrdením o úhrade správneho/súdneho poplatku – Potvrdenie o úhrade 

správneho/súdneho poplatku si môže poplatník od 1. apríla 2016 zakúpiť na 
vybraných poštách (pozri prílohu č. 4),  
Upozornenie 
Dňom 31. marca 2016 Slovenská pošta ukončila predaj Potvrdení pre evidenciu 
poplatku (nominálnych eKolkov). Poplatníci tieto potvrdenia zakúpené pred týmto 
dátumom budú môcť použiť najneskôr do 30. apríla 2016.  

 
b) úhradou platobného predpisu na zaplatenie správneho poplatku (ďalej 

„predpis“),  
• vytvoreného po osobnom podaní žiadosti -  poplatník uhradí predpis, ktorý 

obdrží osobne na DÚ, CÚ alebo na príslušnom útvare FR SR,  
• na základe výzvy - ak pri podaní žiadosti poštou správny poplatok nebol 

zaplatený, DÚ, CÚ alebo iný príslušný útvar FR SR zašle poplatníkovi 
predpis spolu s výzvou.  

  
Poznámka  
Predpis vytvorí DÚ, CÚ alebo príslušný  útvar FR SR, pričom tento predpis 
obsahuje platobné inštrukcie potrebné k úhrade správneho poplatku, a to možnosť 
zaplatenia správneho poplatku  (pozri prílohu č.1):  
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1. zaplatením poplatku prostredníctvom QR kódu pre platbu správneho 
poplatku na ktoromkoľvek kiosku iného správneho orgánu jeho načítaním,  

2. bankovým prevodom,   
3. poštovou poukážkou  pre úhradu na pobočkách Slovenskej pošty.  

 
c) pred podaním žiadosti v hotovosti na vybraných kioskoch umiestnených na 

úradoch Ministerstva vnútra SR, a taktiež na kiosku umiestnenom v budove 
Daňového úradu Bratislava na Ševčenkovej ulici, ak výška poplatku  
v jednotlivom prípade nepresahuje 300 eur, alebo platobnou kartou (návod na 
použitie kioskov sa nachádza na www.elektronickekolky.sk). 
 

II.  Poplatníci komunikujúci elektronicky  pri podaní žiadosti o úkon vyžadujúci 
zaplatenie správneho poplatku prostredníctvom portálu finančnej správy môžu platiť 
správne poplatky:  
 
a) poštovým poukazom na účet Slovenskej pošty a prevodom z účtu v banke alebo  

v pobočke zahraničnej banky na účet Slovenskej pošty, pričom úhrada poplatku sa 
uskutoční na zberný podúčet prevádzkovateľa systému Slovenskej pošty, zriadený 
pre FR SR, ktorý je zverejnený na portáli FS,  
 

b) Potvrdením o úhrade správneho/súdneho poplatku – Potvrdenie o úhrade 
správneho/súdneho poplatku si môže poplatník od 1. apríla 2016 zakúpiť na 
vybraných poštách (pozri prílohu č. 4),  
Upozornenie 
Dňom 31. marca 2016 Slovenská pošta ukončila predaj Potvrdení pre evidenciu 
poplatku (nominálnych E-Kolkov). Poplatníci tieto potvrdenia zakúpené pred 
týmto dátumom budú môcť použiť najneskôr do 30. apríla 2016.  
 

c) úhrada správneho poplatku na základe výzvy - v prípade nezaplatenia správneho 
poplatku pri podaní žiadosti elektronicky, správca dane vyzve poplatníka  
k zaplateniu správneho poplatku. Súčasťou výzvy na zaplatenie správneho 
poplatku bude aj vytvorený predpis, obsahujúci platobné inštrukcie potrebné  
k úhrade správneho poplatku (bankovým prevodom alebo možnosťou zaplatenia 
poplatku na základe QR kódu pre platbu správneho poplatku na ktoromkoľvek 
kiosku iného správneho orgánu, resp. na kiosku Daňového úradu Bratislava na 
Ševčenkovej ulici, jeho načítaním alebo poštovou poukážkou pre úhradu na 
pobočkách Slovenskej pošty). 

 
Upozornenie 
V súčasnosti v rámci finančnej správy kiosk na zaplatenie správneho poplatku sa nachádza na 
Daňovom úrade Bratislava na Ševčenkovej ulici. 
Poplatníci môžu na zaplatenie správneho poplatku využiť aj kiosky: 

- umiestnené na úradoch Ministerstva vnútra SR, nachádzajúce sa v blízkosti DÚ, CÚ 
alebo príslušného útvaru FR SR (pozri prílohu č. 2). Na týchto kioskoch je aktivovaný 
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Katalóg vybraných služieb orgánov FS: Agenda Colných a Daňových úradov. 
Poplatník si z agendy daňových úradov vyberie požadovanú službu a po zaplatení  
obdrží „Potvrdenie o úhrade správneho poplatku“ (pozri prílohu č. 3), ktoré predloží 
DÚ, CÚ alebo príslušnému útvaru FR SR spolu so žiadosťou o vykonanie úkonu alebo 
konania. 
Táto možnosť nie je vhodná pre poplatníkov, ktorí s DÚ a CÚ komunikujú 
elektronicky, pretože katalóg služieb na kioskoch neobsahuje služby so zníženou 
sadzbou pre elektronicky komunikujúcich poplatníkov. To znamená, že na kioskoch nie 
je možné uhrádzať správne poplatky znížené o 50%, max. o 70 eur (znížená sadzba sa 
vzťahuje k žiadostiam o úkon alebo konanie podaným elektronicky vrátane príloh), 
pokiaľ nepôjde o úhradu predpisu  vytvoreného príslušným DÚ alebo CÚ.  
 

- umiestnené na ktoromkoľvek inom správnom orgáne, a to zaplatením poplatku 
prostredníctvom načítania QR kódu z platobného predpisu (pozri prílohu č. 1) 
vydaného DÚ, CÚ alebo príslušným útvarom FR SR  pre platbu správneho poplatku.  

 
III.  Poplatníci môžu uhradiť správny poplatok aj prostredníctvom aplikácie eKolok: 
      
Aplikáciu eKolok  je  možné  získať prostredníctvom mobilného zariadenia vyhľadaním tejto 
aplikácie pod názvom eKolok v obchode Googleplay. Inštalácia prebehne  automaticky. 
Obsluha tejto aplikácie je veľmi jednoduchá, postupnosť jednotlivých krokov (inštalácia 
aplikácie, registrácia nového užívateľa, prihlásenie do aplikácie, úhrada poplatku...) je 
uvedená v príručke k aplikácii (pozri prílohu č. 5). 
 

 
 
 
 
 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
                     Odbor podpory a služieb pre verejnosť 
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