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PREHĽAD 
 

vybraných častí  sadzobníka správnych poplatkov,  ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,  ktoré používajú orgány finančnej správy 
 

Časť  Položka 

I. Všeobecná správa 1 až 15 

VIII. Finančná správa a obchodná činnosť 124 až 154 

   

Vybrané položky Sadzobníka správnych poplatkov, 
za ktoré sa platia správne poplatky za úkony a konania  orgánov  finančnej správy: 

 
I. ČASŤ 

VŠEOBECNÁ SPRÁVA 
 

Položka 1 

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na 
orgáne štátnej správy, ak tento podáva  

 

1. fyzická osoba .....  16,50 eura  

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie .....  165,50 eura  

  

Poznámky 
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na 
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.  
 

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 .....  

Účinnosť do 31.1.2017 
 

1,50 
eura 

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, 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 .....  

 
Účinnosť od 1.2.2017(zákon č. 342/2016 Z. z.) 

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   

 

1,50 
eura 

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 

1,50 
eura 

 Účinnosť do 31.1.2017 
                                                                        

 

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo 1,50 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2017/2017.02.07_novela_sp.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2017/2017.02.07_novela_sp.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2017/2017.02.07_novela_sp.pdf
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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 ...... 

eura 
 

 

 Účinnosť od 1.2.2017(zákon č. 342/2016 Z. z.) 

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   

 

 

n) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom  
orgáne podľa osobitných predpisov 8c) za každé aj začaté dve strany ........                                     0,50 eura 

 

 
Oslobodenie 
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, 
knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa 
dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.  
 

Poznámky 
1. Poplatok podľa písmena a) a n) 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 .....  1,50 eura 

 b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis .....  
 

5 eur 

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. 
 
Poznámka 
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.  
 
Položka 6 
 

a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ... 4,50 
eura  

b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený 
preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .....  
 

16,50 
eura 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2017/2017.02.07_novela_sp.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2017/2017.02.07_novela_sp.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2017/2017.02.07_novela_sp.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1946/255/19640701.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1999/311/20041101.html
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c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky 
sadzobníka .....  
 

6,50 
eura 

d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený 
preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch .....  
 

33 eur 

Oslobodenie 
1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky  je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného 
označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu 
prepravu. 
2. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz 
(osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba 
zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) 
vydal.  
 

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 ..... 
 
 

1500 
eur 

b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartových hier pokrového typu 
prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému, .....  

Účinnosť do 31.12.2016 
 

100 
eur 

b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú 
lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní  

 Účinnosť od 1.1.2017(zákon č. 386/2016 Z. z.) 
 

100 
eur 

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri  
 

1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode ..... 200 
eur 

 
d) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ..... 
 

Účinnosť do 31.12.2016 
 

 
16,50 
eura 

 
d) 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 .....     

Účinnosť od 1.1.2017(zákon č. 386/2016 Z. z.) 
 

 
30,00 
eur 

 
e) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú alebo 
odcudzenú identifikačnú kartu .....  

16,50 
eura 

Účinnosť do 31.12.2016  



4 
 

Informácia k novele zákona č. 145/1995 Z. z. (čl. IV zákona č. 386/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)  

  

Položka 143 
 

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o 
predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení 
odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani 
alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového 
subjektu podľa osobitného predpisu32a) .......................................................................  
 

9,50 
eura 

b) Vydanie potvrdenia obcou32a) alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu32aa)  3 
eurá 

 
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ......................................................... 

 
1,50 
eura 

 
d) Pridelenie registračného odberného čísla ................................................................................................ 

 
9,50 
eura 

Účinnosť do 31.1.2017 

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   

Oslobodenie 
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o 
zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, 
ktorými je Slovenská republika viazaná. 
 
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného 
od spotrebnej dane z liehu.  
 
Poznámka 
Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho 
zväzku Slovenskej republiky.  
 

Položka 144 
 

a) Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice 
v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia ..................................................................  
 

9,50 
eura 

b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra........................... 9,50 
eura 

c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného 
predpisu32a)..........................................  

16,50 
eura 

 
d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené  
alebo odcudzené osvedčenie  

 
6,50 
eura 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2017/2017.01.04_hazard_hry.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2017/2017.01.04_hazard_hry.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2017/2017.01.04_hazard_hry.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20151201#poznamky.poznamka-32a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20151201#poznamky.poznamka-32a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20151201#poznamky.poznamka-32a
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2017/2017.02.07_novela_sp.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2017/2017.02.07_novela_sp.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2017/2017.02.07_novela_sp.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20151201#prilohy.priloha-priloha-zakona-narodnej-rady-slovenskej-republiky-c-1451995-z-z.op-prehlad.cast-8.np-11
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20151201#poznamky.poznamka-32a
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e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva32a) ...................................................... 9,50 eura 
 
f) Žiadosť o prerušenie daňového konania8) .............................................................................................. 9,50 eura 

Účinnosť do 31.1.2017 
 
f) Žiadosť o prerušenie daňového konania 32a) ..................................................................................... 9,50 eura 

Účinnosť od 1.2.2017(zákon č. 342/2016 Z. z.) 

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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
8)       Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.  
32a)   Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
       neskorších predpisov.  
32aa) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. 
       Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20151201#poznamky.poznamka-32a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20151201#poznamky.poznamka-8
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2017/2017.02.07_novela_sp.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2017/2017.02.07_novela_sp.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2017/2017.02.07_novela_sp.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/20110701.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/20120101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/

