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SADZOBNÍK  

správnych poplatkov vyberaných za správne úkony 

 podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

 
Položka č. 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  €  

 2. právnická  osoba  alebo  fyzická  osoba oprávnená na podnikanie ....................................... 165,50 €  
     Poplatok sa vyberie pri podaní návrhu alebo podnetu.  

     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 č. 2a 

Vyhotovenie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania .................................. 1,50 € 
     Poplatok sa vyberie pri podaní žiadosti. 

 

Položka č. 9 

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka 

konania ............................................................................................................................................... 16,50 € 
     Poplatok sa vyberie pri podaní podnetu.  

     Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie 

iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania. 

 

Položka č. 202e 

Vydanie   preukazu   a   osvedčenia   na   vykonávanie   činnosti   podľa osobitného   predpisu (§ 7 

ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z.z.) ..........................................................................................   5 € 
     Poplatok sa vyberie pri podaní žiadosti. 

 

Položka č. 202i 

Vydanie   duplikátu   osvedčenia   alebo   preukazu na   vykonávanie   činnosti   podľa osobitného   

predpisu (§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z.z.)....................................................................   5 € 
     Poplatok sa vyberie pri podaní žiadosti. 

 

Položka č. 202f 

Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 

125/2006 Z. z....................................................................................................................................... 20 € 
      Poplatok sa vyberie pri podaní žiadosti. 
 

Oslobodenie od poplatkov  

 

Od poplatkov sú oslobodené  štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, 

Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, 

diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré 

podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť. 

Od poplatkov sú okrem uvedených osôb oslobodené aj súdy, notári pri výkone činnosti súdneho komisára 

podľa osobitného predpisu, exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu a Slovenský 

Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu.  

Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o 
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sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), 

štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci, o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov 

zdravotnej poisťovni podľa osobitného predpisu, o priestupkoch, o slobodnom prístupe k informáciám,  

Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy. 

Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná 

dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Od poplatkov za vydanie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania sú oslobodené, 

osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.  

Od poplatku je oslobodené vyhotovenie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ktoré 

žiadateľ potvrdenia predkladá za účelom poskytnutia dotácie podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 


