
Informácia 
k čl. I zákona č. 342/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch 
a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 

                                                                             

 
Zákonom č. 342/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch 
a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 342/2016 Z. z.“), 
sa článkom I  mení a dopĺňa   zákon č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
prepisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“).  
 
Zákon č. 342/2016 Z. z. v zmysle článku III nadobúda účinnosť 1. februára 2017.  
 
Článok II sa týka  zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 
v znení neskorších predpisov, ktorý nie je predmetom tejto informácie. 
 
Cieľom tohto oznámenia je informovať o zmenách v zákone č. 145/1995 Z. z. od  1. februára 2017.   
 
1.  Rozšírenie vymedzenia správnych orgánov 
 
V ustanovení § 1 zákona č. 145/1995 Z. z., ktoré vymedzuje správne  orgány pre účely tohto zákona, za 
úkony a konania ktorých sa správne poplatky (ďalej len „poplatok“) platia,  sa správne orgány dopĺňajú 
o vzdelávacie inštitúcie, ktoré podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní 
a o uznávaní odborných kvalifikácií vyberajú správne poplatky. 
 
2. Základ poplatku pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom 
 
Zákonom č. 342/2016 Z. z. sa mení znenie nadpisu § 5.  Zároveň sa úpravou znenia § 5 ods. 1 a § 5 
ods. 3 legislatívne spresňuje  už existujúci princíp zaokrúhlenia základu poplatku, ak je sadzba poplatku 
určená percentom v sadzobníku správnych poplatkov. 
 
3.  Lehota na vyplatenie poplatku alebo preplatku poplatku priznaného rozhodnutím 
 
V  § 10 zákona č. 145/1995 Z. z. sa dopĺňa  nový odsek 12.  Citovaným odsekom  sa novo ustanovuje  
10 ročná lehota na vyplatenie poplatku alebo preplatku poplatku (ďalej len „preplatok“) na základe už 
priznaného nároku  právoplatným rozhodnutím príslušného správneho orgánu,  ktorá začína plynúť od 
konca kalendárneho roka, v ktorom sa stalo právoplatným  rozhodnutie o vrátení poplatku alebo 
preplatku. Po uplynutí tejto lehoty nárok  vyplatiť poplatok alebo preplatok poplatníkovi zaniká.   
 
4.  Zmena orgánu, ktorý vykonáva u prevádzkovateľa systému vládny audit 
 
V § 15 ods. 4 sa ustanovuje orgán štátnej správy, ktorý je oprávnený vykonávať u prevádzkovateľa 
systému vládny audit evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov,  s ohľadom  na zmenu vyvolanú 
prijatím nového právneho predpisu, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zrušila Správa finančnej kontroly, pričom  jej  pôsobnosť 
prešla  dňom 1. januára 2016 na Úrad vládneho auditu. 
 



5. Prechodné ustanovenie k zmenám účinným od 1.2.2017 
 
Prechodné ustanovenia k zmenám zavedeným k 1.2.2017 zákonom č. 342/2016 Z. z. upravuje § 19k. 
 
V prípade, ak bol podnet na úkon alebo na konanie  podaný podľa predpisov účinných do 31. januára 
2017, poplatky sa platia a vyberajú podľa predpisov účinných do 31. januára 2017.  
 
Ak poplatník podá podnet na úkon alebo na konanie do 31. januára 2017 a poplatok bude platiť 
1. februára  2017 a neskôr, zaplatí poplatok podľa sadzobníka  účinného do 31. januára 2017 aj 
v prípade, ak sa  napr. zmení  suma poplatku alebo oslobodenie od poplatku v sadzobníku.  
 
Ak  správny orgán vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku po 1. februári  2017 a týka sa to  podnetu na 
úkon alebo na konanie  podaného do 31. januára 2017, vyberie poplatok  podľa sadzobníka  účinného 
do 31. januára 2017.  
 
Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neukončené do 31. januára 2017 sa dokončia 
podľa predpisov účinných do 31. januára 2017. 
 
Prechodné ustanovenie k zániku nároku vyplatenia poplatku alebo preplatku priznaného rozhodnutím 
príslušného orgánu, ktoré nadobudlo právoplatnosť  pred 1. februárom 2017, pri  neúspešnom  
vyplatení poplatníkovi z dôvodu nevyzdvihnutia si peňažných prostriedkov poplatníkom je upravené tak, 
aby desaťročná lehota upravená v § 10 ods. 12 zákona č. 145/1995 Z. z. začala plynúť  až od účinnosti  
zákona č. 342/2016 Z. z., t. j. od 1.  februára  2017.    
 
6. Zmeny a doplnenia Sadzobníka správnych poplatkov 
 

 V Sadzobníku správnych poplatkov v časti I. Všeobecná správa položke 2 v písm. a) a písm. c) 
sa dopĺňa text spoplatneného úkonu. 

 
Doplnenie písm. a) a písm. c) v položke 2 nadväzuje  na úpravu textu  ustanovenia § 23 ods. 2 
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Od 1.2.2017  podľa nového znenia písm. a)  poplatkovej povinnosti okrem doterajších úkonov  
podlieha vyhotovenie listinnej podoby elektronického dokumentu a podľa nového znenia písm. 
c) sa spoplatňuje aj osvedčenie  listinnej podoby elektronického dokumentu. 
 

 

 Pretože v zmysle zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov  v znení 

neskorších prepisov a zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 

v znení neskorších prepisov sa registračné odberné čísla už neprideľujú, v Sadzobníku 

správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položke 143 sa vypúšťa 

písmeno d). 

 

 V Sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položke 

144 písm. f) sa odkaz  č. 8)  nahrádza odkazom č. 32a). Ide o legislatívno-technickú úpravu 

odkazu na zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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