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Sadzobník správnych poplatkov  

 

Vyberanie správnych poplatkov je upravené zákonom 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch v platnom znení  a Metodickým usmernením č. 4-1/2007 

 

1, Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo 

konanie, ak tento zákon neustanovuje inak. 

2, Osoby oslobodené od platenia poplatkov: 

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie s výnimkou položky 

10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, 

 b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene 

Slovenskej republiky s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento 

zákon neustanovuje inak, 

 c) 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, 

d) v prípade potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania podľa zákona 

125/2006 Z.z. (položka 2a sadzobníka) sú oslobodené aj osvetové strediská, hvezdárne,   

planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. 

3, Konania a úkony oslobodené od platenia poplatkov: 

a)  úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o slobodnom 

prístupe k informáciám, 

b) úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o 

priestupkoch, 

b) úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy. 

4, Platenie poplatkov 

a) spôsob platenia 

Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia kolkovými známkami, v hotovosti do 

pokladnice správneho orgánu, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu 

alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami sa môžu platiť poplatky, len ak v 

jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 10 000 Sk.  

b) termín platenia 

Poplatky sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu 

alebo k uskutočneniu konania. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol 

poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. Ak nebude v tejto lehote uhradený, 

správny orgán nevykoná úkon. 

 

5, Vrátenie poplatku 

Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti ho v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon 

alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, 
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aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené 

inak. 

Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol 

povinný  

Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, 

správny orgán, ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení 

poplatku, najviac však vo výške 65% zo zaplateného poplatku. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, 

sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol. 

Poplatok alebo preplatok uhradený kolkovými známkami sa vracia na základe rozhodnutia 

prostredníctvom daňového úradu. 

 

 Poplatky vyberané Inšpektorátom práce Košice: 

● 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 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. 

● Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, 

úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov za každú aj začatú stranu    1,50 €  

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo   

písomnej výzvy.   

● Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky 

sadzobníka                        4,50 € 

● Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo 

poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky 

sadzobníka                                 16,50 € 

● Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo 

poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich   rokoch                       

           33 €   

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

účastníka konania         16,50 €            

● Vydanie povolenia  na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa osobitného predpisu                   

           16,50 € 

 


