Sadzobník správnych poplatkov v mene euro, ktoré MDVRR SR vyberá za
správne úkony a konania podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 1
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.
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie
rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej
správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba
2. právnická osoba
podnikanie

alebo

16,50 eura
fyzická osoba oprávnená na
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
1,50 eura

STAVEBNÁ SPRÁVA
Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene
územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu
40 eur
2. pre právnickú osobu
100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení
stavby
20 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení

poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú
sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok
ustanovených osobitným zákonom,
11) osvetové strediská,
hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá,
ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a
profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je
štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so
stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých
samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a)
súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v
územnom rozhodnutí okrem prípojok.
Položka 59a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených
stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred
dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu
50 eur
2. na stavbu bytového domu
200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty,
rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb
(nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred
dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2
50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce
stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
35 eur
2. bytových domov
100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom
rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská
30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,
napríklad letné kuchyne, bazény, sklady
30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom
k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
50 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská
50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky,
sklady
50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb
pred dokončením podľa písmen d) a e)
20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených
stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri
predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane
100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane
200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane
400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane
600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane
800 eur
nad 10 000 000 eur
1 000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa
vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby
50 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny
dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu
59.

platí obdobne ako pri položke

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena
g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná
spoločnosť, a.s.
Poznámky
1. Ak
stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých
samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za
všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení
okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie
nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako
samostatné stavby.

dvoma

zariadenia sa posudzujú ako
miestami

sa posudzujú ako

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia
stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné
stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákonač. 50/1976
územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Zb. o

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu
100 eur
2. fyzickú osobu
30 eur
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu
50 eur
2. fyzickú osobu
20 eur
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích
prác pre
1. právnickú osobu
30 eur
2. fyzickú osobu
10 eur
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej
prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného
zariadenia
80 eur
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala
pôvodná dokumentácia stavby
10 eur
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo
stavbe
30 eur
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
10 eur
Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola
postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo
v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby
sadzby
ustanovenej
v položke
60
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so
stavebným konaním podľa položky 60
30 eur
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý
objekt) pre
právnickú osobu
50 eur
fyzickú osobu
20 eur
3. informačného, reklamného alebo propagačného
zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane
60 eur
od 15 m2 do 40 m2 vrátane
200 eur
nad 40 m2
430 eur

trojnásobok

4. terénnych úprav pre
právnickú osobu
100 eur
fyzickú osobu
20 eur
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

100 eur
20 eur

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke
59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky
je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona
o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na
bývanie
1. rodinný dom
35 eur
2. bytový dom
120 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty,
rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb
(nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2
50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo
vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
25 eur
2. bytových domov
50 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom
rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
20 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská
20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,
napríklad letné kuchyne, bazény, sklady
20 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom
k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská
30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky,
sklady
30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)
20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených
stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane
60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane
120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane
250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane
400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane
530 eur
nad 10 000 000 eur
660 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny
dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu
59.

platí obdobne ako pri položke

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa
písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná
spoločnosť, a.s.
Poznámky
1. Ak
kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých
samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za
všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom
rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie
nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako
samostatné stavby.

zariadenia sa posudzujú ako

dvoma

miestami

sa posudzujú ako

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia
stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné
stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákonač. 50/1976
územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Zb. o

Položka 62b
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie
pamiatkového výskumu
18a)
6,50 eura
b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej
spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu
18a)
9,50 eura
c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do

zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej
obnovy alebo reštaurovania v zahraničí
18a)
9,50 eura
d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak
nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy
18a)
6,50 eura
e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického
zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke
alebo v pamiatkovom území
18a)
16,50 eura
Poznámka
Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

DOPRAVA
Položka 63
Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného
vodičského preukazu
6,50 eura
Splnomocnenie
Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán
poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva
vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na
výslovnú žiadosť poplatníka.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby
staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva
s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa vydáva
vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako
náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo
vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom vodičskom preukaze
zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo
medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená
orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský
preukaz vydal.
Položka 63a
a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia
vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla
19a)
b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného
označenia vozidla
19a) ako náhrady za zničený,
stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného
označenia vozidla
19a)
0,50 eura
Položka 64

3 eurá

Povolenie výnimky
20) z právnych predpisov na úseku
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
a) ktorá
1. na
2. na
b) ktorá
1. na
2. na
c) ktorá
1. na
2. na

nepresahuje územie okresu
dobu do jedného roka
15 eur
dobu dlhšiu ako jeden rok
30 eur
presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja
dobu do jedného roka
20 eur
dobu dlhšiu ako jeden rok
60 eur
presahuje územie kraja
dobu do jedného roka
30 eur
dobu dlhšiu ako jeden rok
100 eur
Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na
používanie ciest I. triedy pre traktory a pracovné stroje
samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky
pre vozidlá, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo
obsahujúce písmeno C.
Položka 65
a) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1
a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak
je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý zápis držiteľa
motorového vozidla kategórie N1 s najviac tromi miestami
na sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane
vydania týchto dokladov
33 eur
b) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1
a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na
sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike
aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto
dokladov, ak je výkon motora
nad 80 kW do 86 kW
167 eur
nad 86 kW do 92 kW
217 eur
nad 92 kW do 98 kW
267 eur
nad 98 kW do 104 kW
327 eur
nad 104 kW do 110 kW
397 eur
nad 110 kW do 121 kW
477 eur
nad 121 kW do 132 kW
657 eur
nad 132 kW do 143 kW
787 eur
nad 143 kW do 154 kW
957 eur
nad 154 kW do 165 kW
1 157 eur
nad 165 kW do 176 kW
1 397 eur
nad 176 kW do 202 kW
1 697 eur
nad 202 kW do 228 kW
2 047 eur
nad 228 kW do 254 kW
2 467 eur
nad 254 kW
2 997 eur
c) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie

vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného vozidla
do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s
vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto
dokladov
33 eur
d) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným
zdrojom energie je elektrina (elektromobil), do
evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s
vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto
dokladov
33 eur
e) Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého
zápisu držiteľa motorového vozidla podľa písmen a) až d)
alebo prípojného vozidla do evidencie v Slovenskej
republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane
vydania týchto dokladov
33 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis
držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla
nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo
rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového
spoluvlastníctva manželov.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je
oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla
kategórie M1 a N1 a ďalší zápis držiteľa motorového
vozidla kategórie M1 a N1 podľa písmena d) tejto
položky, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1
a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je
oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla
kategórie L1e podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z.z. o
podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50% , najviac
však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla,
ktorým držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo
ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami
s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu
motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý
príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
2. Poplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného
vozidla.
Položka 66
Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov
z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných
nehôd v písomnej alebo elektronickej podobe,
ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla
alebo účastníka dopravnej nehody
20 eur
Položka 67
Podanie žiadosti o
a) udelenie typového schválenia (celého) vozidla
1. pre kategórie vozidielO1, O2, Ra, Sa, PN a LS
150 eur
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode
200 eur
b) udelenie typového schválenia ES (celého) vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2
200 eur
2. pre kategórie vozidiel L1e až L7e
300 eur
3. pre kategórie vozidiel iné akov prvom a druhom bode
400 eur
c) udelenie typového schválenia ES vozidla podľa
regulačného aktu alebo o udelenie homologizácie typu
vozidla
200 eur
d) udelenie viacstupňového typového schválenia vozidla
1. pre kategórie vozidielO1, O2, Ra, Sa, PN a LS
150 eur
2. pre kategórie vozidiel iné akov prvom bode
200 eur
e) udelenie viacstupňového typového schválenia ES vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2
200 eur
2. pre kategórie vozidiel L1e až L7e
300 eur
3. pre kategórie vozidiel iné akov prvom a druhom bode
400 eur
f) udelenie typového schválenia systému, komponentu alebo
samostatnej technickej jednotky
100 eur
g) udelenie typového schválenia ES systému, komponentu
alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačného
aktu alebo o udelenie homologizácie typu systému,
komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
150 eur
h) udelenie typového schválenia pre časti a vybavenia
predstavujúce vážne nebezpečenstvo
150 eur
i) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti
v udelenom typovomschválení
50 eur
j) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti
v udelenom typovomschválení ES alebo homologizácii typu
100 eur
k) uznanie typového schválenia ES vozidla
100 eur
l) uznanie rozšíreného typového schválenia ES vozidla
50 eur
m) zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie
udeliť typové schválenie ES pri použití nových
technológií alebo koncepcií nezlučiteľných s jedným

alebo viacerými regulačnými aktmi
200 eur
n) povolenie hromadnej prestavby vozidla
50 eur
o) schválenie hromadnej prestavby typu vozidla
1. montážou plynového zariadenia
50 eur
2. inou prestavbou ako v prvom bode
200 eur
p) rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej
prestavby typu vozidla
50 eur
Splnomocnenie
Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa
písmena n) tejto položky správny orgán vyberie poplatok do
výšky päťnásobku sadzby.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z
úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 68
Podanie žiadosti o
a) povolenie výroby jednotlivého vozidla
20 eur
b) povolenie prestavby jednotlivého vozidla
20 eur
c) schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla
1. pre kategórie vozidielO1, O2, Ra, Sa a PN
100 eur
2. pre kategórie vozidiel iné akov prvom bode
200 eur
d) schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2 a Ra
20 eur
2. pre kategórie vozidiel M2 a M3
100 eur
3. pre kategórie vozidiel iné akov prvom a druhom bode
50 eur
e) uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného
vozidla
100 eur
f) uznanie schválenia jednotlivodovezeného vozidla
100 eur
g) schválenie jednotlivo dovezeného vozidla
1. pre kategórie vozidielO1, O2, Ra, Sa a PN
150 eur
2. pre kategórie vozidiel iné akov prvom bode
300 eur
h) opätovné schválenie jednotlivého vozidla
100 eur
i) schválenie jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo
dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej
technickej jednotky
50 eur
j) schválenie prestavby jednotlivého vozidla
1. montážou plynového zariadenia
50 eur
2. inou prestavbou ako v prvom bode
300 eur
k) výmenu karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného
typového radu vozidla, výmenu rámu vozidla rovnakého
typu v rámci jedného typového radu vozidla alebo zmenu
obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie,
ak je vozidlo výrobcom vybavené úchytnými miestami
sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov
20 eur

l) povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až
k) pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla alebo peňažný príspevok na úpravu
osobného motorového vozidla podľa osobitného zákona
20a)
2 eurá

Splnomocnenie
1. Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa
písmen a) a b) tejto položky správny orgán vyberie poplatok
do výšky päťnásobku sadzby.
2. Správny orgán vyberie trojnásobok správneho poplatku podľa
písmen c), e) až h), ak poplatník (účastník konania) pri
doručení žiadosti žiada rozhodnúť urýchlene do 10 pracovných
dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom
vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené
rozhodnutie je splatný v deň podania žiadosti. Ak sa konanie
zastavilo alebo žiadosť bola zamietnutá, poplatok sa nevracia.
Ak správny orgán v skrátenom termíne o žiadosti nerozhodne,
vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia
za urýchlené rozhodnutie a poplatkom určeným podľa príslušného
písmena tejto položky.
Poznámka
Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen c), d) a i) tejto
položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.
Položka 68a
a) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II
alebo technického osvedčenia vozidla vrátane vykonania
zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o
evidencii časti I na určenú adresu
6 eur
b) Podanie žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu o
vydanie súhlasu na vydanieduplikátu osvedčenia o
evidencii časti II alebo technického osvedčenia
vozidla, a to za každý duplikát osvedčenia o evidencii
časti II alebo technického osvedčenia vozidla, o ktorý
žiada
6 eur
c) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do
dvoch pracovných dnína výslovnú žiadosť poplatníka
vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na
určenú adresu
30 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené
osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časti I alebo

časti II alebo technické osvedčenie vozidla ako náhrada pri
zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o
evidencii časti I alebo časti II alebo technickom osvedčení
vozidla zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o
evidencii časti I alebo časti II alebo technického
osvedčenia vozidla alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý
osvedčenie o evidencii časti I alebo časti II alebo
technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď
chybné osvedčenie o evidencii časti II alebo technické
osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca
výrobcu.
Položka 69
Zrušená od 1.9.2009
Položka 69a
Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia
do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách
nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého
typové schválenie alebo typové schválenie ES už stratilo
platnosť (vozidlá končiacich sérií) podľa osobitných
predpisov,
21a) a to za každé povolené vozidlo

33 eur

Položka 70
a) Schválenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom
pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť
nad 160 km/h
1 200 eur
b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla s vlastným
pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre
rýchlosť nad 160 km/h
300 eur
c) Schválenie typu ťahaného dráhového vozidla pre
železničnú dráhu
400 eur
d) Schválenie podstatnej zmeny ťahaného dráhového vozidla
pre železničnú dráhu
120 eur
e) Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla
90 eur
f) Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové
dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne
dráhy
400 eur
g) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre
električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce
špeciálne dráhy
120 eur
h) Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy
90 eur
i) Povolenie skúšky koľajového vozidla pre železničné
dráhy počas chodu (jazdy)
30 eur
j) Vydanie druhého originálu dokladu o schválení typu
podľa písmen a) až h)
20 eur
k) Vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej
spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a
dráhových podnikov, okrem prevádzkovateľov lanových
dráh
200 eur

l) Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej
spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh
a dráhových podnikov
50 eur
m) Vydanie poverenia na posudzovanie psychickej
spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh
a dráhových podnikov
50 eur
n) Vydanie poverenia na overovanie technickej
spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku
200 eur
o) Vydanie poverenia na vykonávanie technických
kontrol dráhových vozidiel pred ich uvedením do
prevádzky a počas prevádzky
200 eur
p) Vydanie poverenia na vykonávanie skúšok dráhových
vozidiel
200 eur
q) Vydanie poverenia na vydávanie osvedčení osobám
zodpovedným za údržbu železničných nákladných vozňov
a údržbárskym dielňam na údržbu nákladných vozňov
200 eur
Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa
písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet
odchýlok od schváleného typu dráhového vozidla v rámci
jedného podania.
2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa
vyberie, len ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje
oddelene od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny
dráhového vozidla.
Položka 70a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 71
a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre
železničnú dráhu alebo pre špeciálnu dráhu
1. nového alebo rekonštruovaného
40 eur
2. prevádzkovaného ku dňu 1.10.1997
20 eur
b) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre
lanovú dráhu
20 eur
c) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre
električkovú dráhu alebo trolejbusovú dráhu
50 eur
d) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla
20 eur
e) Pridelenie skratky vlastníka železničného vozidla
115 eur
f) Zmena registračných údajov vlastníka železničného
vozidla
40 eur
g) Zrušenie skratky vlastníka železničného vozidla
20 eur
h) Povolenie na uvedenie dráhového vozidla do prevádzky
40 eur
i) Zmena povolenia na uvedenie dráhového vozidla do
prevádzky
15 eur
j) Pridelenie evidenčného čísla železničnému vozidlu
40 eur
k) Zmena alebo zrušenie evidenčného čísla železničného

vozidla
15 eur
l) Zaevidovanie železničného vozidla do národného registra
železničných vozidiel
40 eur
m) Dodatočné povolenie na uvedenie železničného vozidla do
prevádzky, ktoré má povolenie na uvedenie do prevádzky
v železničnom systéme vydané v inom členskom štáte
65 eur
n) Zmena alebo zrušenie dodatočného povolenia podľa písmena
m)
20 eur
o) Vydanie duplikátu dokladu podľa písmen e) až k) a písmen
m) a n)
7 eur
Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok
podľa písmena b) tejto položky len za prvé dráhové
vozidlo schváleného typu bez zreteľa na celkový
počet dráhových vozidiel.
2. Príslušným dráhovým úradom pre električkové dráhy
alebo trolejbusové dráhy je miestne príslušný vyšší
územný celok.
Položka 72
Podanie žiadosti o
a) udelenie osvedčenia výrobcu
22)
b) udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu
22)
c) zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie
ich platnosti
20 eur
d) zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o
predĺženie ich platnosti
30 eur
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu
z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 72a
a) Podanie žiadosti o udelenie poverenia na vykonávanie
technickej službyoverovania vozidiel
300 eur
b) Podanie žiadosti o zmenu v poverení na vykonávanie
technickej služby overovania vozidiel
50 eur
c) Podanie žiadosti o oznámenie poverenej technickej
služby overovania vozidiel v orgánoch Európskej
hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a
Európskej únie
100 eur
d) Podanie žiadosti o doplnenie oznámenia poverenej
technickej služby overovania vozidiel v orgánoch
Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev
a Európskej únie
50 eur
Poznámka

20 eur
30 eur

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu
z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 73
Podanie žiadosti o
a) dočasné vyradenie vozidla z premávky
1. v lehote do 1 roka
5 eur
2. v lehote od 1 roka do 2 rokov
20 eur
3. v lehote od 2 rokov do 4 rokov
35 eur
4. v lehote od 4 rokov do 6 rokov
70 eur
5. v lehote od 6 rokov do 10 rokov
170 eur
6. v lehote nad 10 rokov
350 eur
b) opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred
uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla z
premávky
5 eur
c) povolenie výnimky podľa osobitnéhopredpisu
22ac)
eur
d) trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
5 eur
e) pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN
20 eur
f) vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu
určitých nebezpečných vecí
10 eur
Poznámky
1. Poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky zahŕňa aj
vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z
premávky na pozemných komunikáciách.
2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z premávky na
pozemných komunikáciách sa správny poplatok vyberie
podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta
dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z premávky na
pozemných komunikáciách.
Položka 73a
Podanie žiadosti o
a) dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a
predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie
vozidiel v lehote
1. do jedného roka
5 eur,
2. od jedného roka do dvoch rokov
20 eur,
3. od dvoch rokov do štyroch rokov
35 eur,
4. od štyroch rokov do šiestich rokov
70 eur,
5. od šiestich rokov do 10 rokov
170 eur,
6. nad 10 rokov
350 eur,
b) opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred
ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z
evidencie vozidiel
5 eur.

20

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov
pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri
opätovnom zaradení vozidla do evidencie.
2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie
vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena a),
pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum
predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie
vozidiel.
Položka 74
a) Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia
1. skupiny AM, A1, A2, A
16,5 eura
2. skupiny B1, B, BE, T
33 eur
3. skupiny C1, C1E, D1, D1E
49,5 eura
4. skupiny C, CE, D, DE
66 eur
b) Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie
1. vodičského oprávnenia skupiny A2 a A
16,50 eura
2. vodičského oprávnenia skupiny B na vedenie jazdnej
súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková
hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg B
33 eur
c) Udelenie vodičského oprávnenia na základe absolvovania
osobitného výcviku
10 eur
d) Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti
držiteľa vodičského oprávnenia
16,50 eura
e) Vykonanie skúšky na získanie inštruktorského oprávnenia
1. skupiny AM, A1, A2, A
16,5 eura
2. skupiny B1, B, BE, T
33 eur
3. skupiny C1, C1E, D1, D1E
49,5 eura
4. skupiny C, CE, D, DE
66 eur
f) Vykonanie skúšky na predĺženie platnosti inštruktorského
oprávnenia
16,50 eura
Poznámky
1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky
vo výške 25%, ak ide o skúšku na získanie vodičského
oprávnenia, ak sa výcvik vykonával na stredných (aj
vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci
povinného predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik
vykonával na stredných odborných školách Policajného
zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie
skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov
a o opakované skúšky.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za
preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní
vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz
vydaný v cudzine.
3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie
za každú skupinu vodičského oprávnenia, ktorú

žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín
vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa
poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina
zahŕňa ďalšiu skupinu.
4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena e)
tejto položky vo výške 50% za opakovanú skúšku na
získanie inštruktorského oprávnenia. Poplatok podľa
písmena c) tejto položky sa vyberie za každú skupinu
inštruktorského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava.
Pri získavaní viacerých skupín inštruktorského
oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky
sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa
ďalšiu skupinu.
Položka 75
a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na
všetkých dráhach okrem lanových dráh
6,50 eura
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového
vozidla
3 eurá
c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre železničný podnik 99,50 eura
d) Vydanie bezpečnostného povolenia pre manažéra
infraštruktúry
200 eur
e) Zmena alebo zrušenie bezpečnostného osvedčenia podľa
písmena c), alebo bezpečnostného povolenia podľa písmena
d)
15 eur
f) Vydanie preukazu rušňovodiča
30 eur
g) Zmena alebo zrušenie preukazu rušňovodiča podľa písmena
f)
15 eur
i) Vydanie duplikátu podľa písmen c) až g)
7 eur
Položka 76
a) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie
tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej
zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla
do evidencie alebo pridelenie evidenčného
čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným
číslom za stratenú, zničenú, poškodenú,
odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku,
za každú tabuľku
16,5 eur
b) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie
tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú
tabuľku
16,50 eura
c) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie
tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú
tabuľku
33 eur
d) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie
tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej
zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným
na základe požiadavky držiteľa vozidla
pri zápise vozidla do evidencie alebo

pridelenie evidenčného čísla a vydanie
takejto tabuľky za stratenú, zničenú,
poškodenú, odcudzenú alebo
neupotrebiteľnú, za každú tabuľku
165,5 eur
e) pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky
s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi
polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo
pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla
do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla
a vydanie takejto tabuľky s evidenčným
číslom za stratenú, zničenú, poškodenú,
odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku
alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky
s pôvodne prideleným evidenčným
číslom alebo s evidenčným číslom
vytvoreným na základe požiadavky
držiteľa vozidla
182 eur
f) vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne
prideleným evidenčným číslom alebo
s evidenčným číslom vytvoreným
na základe požiadavky držiteľa vozidla
vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov
66 eur
g) vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej
zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič
bicykla
16,50 eura
h) vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových
zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie
číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ
vozidla, a to za každú tabuľku
165,50 eur
Poznámky
1.

Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom
(štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka
vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca
1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129
zákona Národnej
rady Slovenskej republiky
č. 315/1996
Z.z. o
premávke na pozemných
komunikáciách vymeniť.
2. Poplatky podľa tejto položky zahŕňajú aj vydanie
príslušných dokladov.
Položka 77
Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly, ak ide
a) o vykonávanie výučby a výcviku účastníkov prípravy
na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie
oprávnenia viesť motorové vozidlá a doškoľovacích
kurzov držiteľov vodičských oprávnení
1. skupiny AM, A1, A2, A
100 eur
2. skupiny B1, B, BE, T
100 eur

3. skupiny C1, C1E, D1, D1E
100 eur
4. skupiny C, CE, D, DE
100 eur
b) o vykonanie zmeny v osvedčení o registrácii
100 eur
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) sa vyberie za každú
skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka
viacerých skupín, poplatky uvedené za jednotlivé
skupiny sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina
zahŕňa ďalšiu skupinu.
2. Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak ide
o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia,
napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania
domov.
Položka 77a
a) Registrácia na vykonávanie kurzu základnej
kvalifikácie alebo pravidelného výcviku
100 eur
b) Vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii
alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča
5 eur
c) Vydanie kvalifikačnej karty vodiča
50 eur
d) Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie
50 eur
Splnomocnenie
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena d)
sa vyberie správny poplatok vo výške 50% príslušnej
sadzby.
Položka 77b
Podanie žiadosti o
a) schválenie spôsobilosti trenažéra používaného
v autoškolách
100 eur
b) zmenu v osvedčení o spôsobilosti trenažéra používaného
v autoškolách
50 eur
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide
o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice.
Položka 78
a) Podanie žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie
1. stanice technickej kontroly
200 eur
2. pracoviska emisnej kontroly
200 eur
3. pracoviska kontroly originality
200 eur
4. pracoviska montáže plynovýchzariadení
50 eur
b) Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie
1. technických kontrol vozidiel
200 eur
2. emisných kontrol motorových vozidiel
200 eur

3. kontrol originality vozidiel
200 eur
4. montáže plynových zariadení
50 eur
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom oprávnení
podľa písmena b)
50 eur
Poznámky
1. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a) a b) tejto
položky požaduje viac povolení alebo oprávnení, poplatky
sa sčítavajú.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o
zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a
podobne.
Položka 78a
a) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky na získanie
osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo predĺženia
platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti
1. kontrolného technika
100 eur
2. technika emisnej kontroly
80 eur
3. technika kontroly originality
100 eur
4. technika montáže plynových zariadení
80 eur
b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
1. kontrolného technika
10 eur
2. technika emisnej kontroly
10 eur
3. technika kontroly originality
10 eur
4. technika montáže plynových zariadení
10 eur
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom osvedčení
o odbornej spôsobilosti podľa písmena b)
10 eur
Splnomocnenie
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena a) sa
vyberie správny poplatok vo výške 50% príslušnej sadzby.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu
z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 78b
Podanie žiadosti o
a) schválenie vhodnosti meradiel a prístrojov používaných
pri technických kontrolách, emisných kontrolách a
kontrolách originality
100 eur
b) predĺženie platnosti v osvedčení o schválení vhodnosti
meradiel a prístrojov používaných pri technických
kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality
c) zmenu v osvedčení o schválení vhodnosti meradiel a
prístrojov používaných pri technických kontrolách,

100 eur

emisných kontrolách a kontrolách originality
50 eur
d) schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového
zariadenia používaného pri technických kontrolách a
emisných kontrolách
100 eur
e) predĺženie platnosti v osvedčenío schválení vhodnosti
monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri
technických kontrolách a emisných kontrolách
100 eur
f) zmenu v osvedčení o schválenív hodnosti monitorovacieho
záznamového zariadenia používaného pri technických
kontrolách a emisných kontrolách
50 eur
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu
z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 79
a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi
1. na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu, za
každý aj začatý rok
110 eur
2. na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za
každý aj začatý rok
85 eur
3. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých
päť rokov na jednu autobusovú linku v obci
25 eur
4. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých
päť rokov na viac autobusových liniek v obci
180 eur
b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a)
50%
podľa príslušnej sadzby
c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej
nákladnej cestnej dopravy zahraničným dopravcom medzi
dvoma miestami na území Slovenskej republiky
1. na jednu prepravu jedným vozidlom
200 eur
2. na dve až päť prepráv jedným vozidlom
350 eur
3. na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom
1 100 eur
d) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo
o jeho zmenu
15 eur
e) Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie (CEMT)
23)
na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu
1. do príslušných štátov uvedených v povolení
s platnosťou aj do Rakúska, do dátumu uvedenom
na povolení
660 eur
2. do príslušných štátov uvedených v povolení
s platnosťou aj do Talianska, do dátumu uvedenom
na povolení
500 eur
3. do príslušných štátov uvedených v povolení bez
platnosti do Rakúska a Talianska do dátumu uvedenom
na povolení
330 eur
f) Odovzdanie neadresného povolenia
23) druhého štátu
slovenskému prevádzkovateľovi na vykonávanie

medzinárodnej nákladnej cestnej alebo nepravidelnej
autobusovej dopravy
1. jednorazové (do cudzieho štátu a späť)
10 eur
2. jednorazové do tretieho štátu a späť
20 eur
3. na opakovanú (kyvadlovú) dopravu
20 eur
g) Vydanie povolenia na vykonávanie povolania
prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy
22b) alebo
vydanie povolenia na vykonávanie povolania
prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
22b)
alebo udelenie koncesie na výkon taxislužby
22ba)
30 eur
h) Vydanie licencie Spoločenstva
22c)
20 eur
i) Vydanie overenej kópie licencie Spoločenstva na každé
vozidlo
3 eurá
j) Vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre
vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu
22d)
10 eur
k) Vydanie, predĺženie platnosti alebo vydanie duplikátu
osvedčenia o odbornej príprave bezpečnostného poradcu
22a)
30 eur
l) Vydanie osvedčenia vodiča
22e)
10 eur
m) Vydanie osvedčenia vodičov vozidiel prepravujúcich
nebezpečné veci vo forme a s obsahom podľa dohody
ADR (Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave
nebezpečných vecí)
20 eur
n) Vykonanie skúšky vodiča taxislužby
22bb)
50 eur
o) Vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby
22bc)
50 eur
p) Odňatie povolenia na vykonávanie prevádzkovateľa
nákladnej cestnej alebo osobnej cestnej dopravy alebo
koncesie na taxislužbu, na vlastnú žiadosť
prevádzkovateľa cestnej dopravy
10 eur
q) Zmena povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa
cestnej dopravy podľa písmena g) položky
22bd)
10 eur
r) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej
nákladnej dopravy alebo osobnej cestnej dopravy alebo
spôsobilosti v taxislužbe
100 eur
s) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej
nákladnej doprave alebo v cestnej osobnej doprave, alebo
v taxislužbe
10 eur
Splnomocnenie
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide
o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu
vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného
záujmu.
2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia
poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť.
V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska
zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny
orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na
trojnásobok.

3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny
orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na
trojnásobok.
4. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmen n)
a r) sa vyberie správny poplatok vo výške 50%
príslušnej sadzby.
5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca,
ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku
na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku
dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo
verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných
služieb.
Položka 80
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest
a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo
rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri
ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu
nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len
"nadmerná preprava" a "nadrozmerná preprava"),
a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
1. nadrozmerná preprava
1.1. pri prekročení prípustnej šírky
24) vrátane
nákladu (vyjadrené v cm) je
do 300,0
20 eur
od 300,1 do 350,0
30 eur
od 350,1 do 400,0
40 eur
od 400,1 do 500,0
75 eur
a za každých ďalších aj začatých
10 cm
20 eur
1.2. pri prekročení prípustnej výšky
24) vrátane
nákladu (vyjadrené v cm) je
do 400,0
20 eur
od 400,1 do 450,0
40 eur
od 450,1 do 500,0
115 eur
a za každých ďalších aj začatých
10 cm
20 eur
1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky
24)
vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého
vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
do 12,00
20 eur
od 12,01 do 22,00
115 eur
nad 22,01
190 eur
a za každých ďalších aj začatých
5,0 m
55 eur
2. nadmerná preprava
2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,
25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu
(vyjadrené v t) je
do 20,00
115 eur

od 20,01 do 30,00
190 eur
od 30,01 do 50,00
300 eura
za každých ďalších aj začatých
10 t
75 eur
2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu
25a) (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú
nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3,01 do 5,00
95 eur
od 5,01 do 10,00
150 eur
od 10,01 do 15,00
270 eur
od 15,01 do 20,00
380 eur
a za každých ďalších aj začatých
5%
190 eur
b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie
Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava
190 eur
2. ostatné prípady
380 eur
c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného
mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný
zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu
vrátane podvozku a ťahača
1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku
4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na
nápravu
115 eur
1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku
4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu
nápravu
230 eur
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo
viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch
mesiacov
2.1. pri splnení podmienok
podľa bodu 1.1
570 eur
2.2. pri splnení podmienok
podľa bodu 1.2
1 150 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia
na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti s
poľnohospodárskymi prácami.
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho
vybratia na základe vzájomnosti.
2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného
správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto
preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez
predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

3. Správny
prepravách
inštitúciou
daru štátu

orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných
organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou
na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia
upustiť od vybratia poplatku.
Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch
vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca
priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu.
Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne
rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný
správny orgán.
2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci
prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré
prekračujú prípustné miery.
24),
25),
25a)
3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie
najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý
prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo
v dĺžke.
4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa
započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie
súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá
zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci
len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej
cesty.
5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo
všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1],
sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb
uvedených v písmene a) bode 1 (1.1 až 1.3).
6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje
ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v
súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých
je vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej
hmotnosti do 3,0% sa poplatok nevyberá.
7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí
ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností
jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.
8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti
na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a
poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za
prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0% sa
poplatok nevyberá.
9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac
ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava
posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením
9,5 tony.
10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená
prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové
zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových

sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2.
11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné
rozmery 24) aj prípustná hmotnosť, 25), 25a)
poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a)
bodov 1 a 2.
12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej
republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa
písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).
13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je
vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo
právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie
v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo
zo stavby do miesta jeho parkovania vo vzdialenosti
30 km.
Položka 80a
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa
položky 80
1. do 24 hodín od doručenia žiadosti
75 eur
2. do 48 hodín od doručenia žiadosti
55 eur
Poznámka
Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená
v určenej lehote.
Položka 81
Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri
navrhovaní pozemných komunikácií
50 eur
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie
a) diaľnic a rýchlostných ciest
b) ciest
c) miestnych komunikácií

25af)
200 eur
120 eur
80 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť,
prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti
od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán
zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
Položka 83
a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej
cesty
470 eur
b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo
rýchlostnej cesty
340 eur
c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II.
triedy
170 eur

d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej
uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty
100 eur
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III.
triedy a miestnych komunikácií
70 eur
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky
ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií
40 eur
Položka 84
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo
účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy
75 eur
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu
komunikáciu
40 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok
podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť.
V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty
môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní
bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické
postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o
povolenie podmienené vyvolanými investíciami.
Položka 85
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
pozemnej komunikácie
115 eur
b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
pozemnej komunikácie na umiestnenie reklamného,
informačného a propagačného zariadenia
500 eur
c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na
susedné nehnuteľnosti
30 eur
d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia
železnice s
1. cestou
115 eur
2. miestnou komunikáciou
75 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok
podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho
znížiť alebo odpustiť.
Poznámka
Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.

Položka 85a
Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na
poskytovanie Európskej služby elektronického
výberu mýta 25aaa)
200 000 eur
Položka 86
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom
a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy
1. fyzickej osobe
16,50 eura
2. právnickej osobe
33 eur
b) na umiestnenie cudzích zariadení a na skladovanie
nebezpečných látok v ochrannom pásme dráhy
33 eur
c) na úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou
komunikáciou
66 eur

Splnomocnenie
Dráhový správny úrad môže v
poplatok znížiť alebo ho odpustiť.

odôvodnených prípadoch

Položka 87
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby
čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy,
1. fyzickej osobe
2. právnickej osobe
Položka 88
Vydanie rozhodnutia dráhovým
miestneho zisťovania
a) o zriadení železničného priecestia
b) o zrušení železničného priecestia

9,50 eura
16,50 eura
správnym orgánom

vrátane

33 eur
3 eurá

Položka 89
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie
1. železničnej trate
500 eur
2. špeciálnej dráhy, lanovej dráhy
500 eur
3. električkovej dráhy, trolejbusovej dráhy a siete
týchto dráh
500 eur
4. vlečky
200 eur
b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy
1. na železničných tratiach
500 eur
2. na špeciálnej dráhe, lanovej dráhe
300 eur
3. na sieti električkových dráh a trolejbusových dráh
300 eur
4. na jednej linke električkovej dráhy alebo
trolejbusovej dráhy
100 eur

c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy
vrátane licencie
995,50 eura
d) Vykonanie
zmeny vo
vydanom
povolení na
prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii na
prevádzkovanie dopravy na dráhe
66 eur
e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo
licencie
6,50 eura
f) Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo
licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na
žiadosť držiteľa
33 eur
Poznámka
Povolenie na prevádzkovanie električkových dráh
alebo trolejbusových dráh a licencie na prevádzkovanie
dopravy na týchto dráhach vydávajú miestne príslušné
vyššie územné celky.
Položka 90
a) Vydanie súhlasu na zriadenie letiska
1. verejné letisko s medzinárodnou prevádzkou
10 000 eur
2. verejné letisko s vnútroštátnou prevádzkou
5 000 eur
3. verejné letisko pre všeobecné letectvo s
medzinárodnou prevádzkou
2 500 eur
4. verejné letisko pre všeobecné letectvo s
vnútroštátnou prevádzkou
2 000 eur
5. neverejné letisko pre všeobecné letectvo
1 000 eur
b) Vydanie súhlasu na vykonanie podstatnej zmeny
letiska
1 000 eur
c) Vydanie súhlasu na zrušenie letiska
700 eur
d) Vydanie súhlasu zriadenie stavby na prenajatom
pozemku verejného letiska
1 000 eur
e) Vydanie licencie na vykonávanieleteckej dopravy
1. prvé vydanie
3 500 eur
2. predĺženie platnosti
700 eur
3. podstatná zmena
60 eur
Položka 91
a) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska
1. verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou
alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu
1.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho
zariadenia
80 eur
1.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím
zariadením
140 eur
1.3. prístrojovou
280 eur
1.4. na presné priblíženie I. kategórie
Medzinárodnej organizácie civilného letectva
360 eur
1.5. na presné priblíženie II. kategórie
Medzinárodnej organizácie civilného letectva
500 eur

1.6. na presné priblíženie III. kategórie
Medzinárodnej organizácie civilného letectva
660 eur
2. neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou
alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu
2.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho
zariadenia
80 eur
2.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím
zariadením
100 eur
2.3. prístrojovou
200 eur
2.4. na presné priblíženie I. kategórie
Medzinárodnej organizácie civilného letectva
340 eur
2.5. na presné priblíženie II. kategórie
Medzinárodnej organizácie civilného letectva
500 eur
2.6. na presné priblíženie III. kategórie
Medzinárodnej organizácie civilného letectva
660 eur
b) Zmena alebo doplnenie povolenia alebo predĺženie
platnosti povolenia podľa písmena a)
25%
príslušnej
sadzby
c) Vydanie rozhodnutia o súhlase na zriadenie leteckého
pozemného zariadenia alebo na vykonanie jeho podstatnej
zmeny
80 eur
d) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie
leteckého pozemného zariadenia
80 eur
e) Vydanie rozhodnutia o určení ochranných pásem
1. letiska
500 eur
2. vrtuľníkového letiska (heliportu)
200 eur
3. leteckého pozemného zariadenia
500 eur
4. ornitologických ochranných pásiem
80 eur
f) Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení
20 eur
g) Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu
spojené s miestnym zisťovaním
1. vrtuľníkového
letiska
(heliportu)
leteckej
záchrannej služby
180 eur
2. vrtuľníkového letiska (heliportu)
280 eur
3. letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve,
lesnom a vodnom hospodárstve
280 eur
4. letiska pre všeobecné letectvo s dĺžkou vzletovej a
pristávacej dráhy do 1 200 m
340 eur
5. iného letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy
do 1 200 m
660 eur
6. letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy nad
1 200 m
1 660 eur
7. leteckého pozemného zariadenia
60 eur
h) Schválenie letiskovej prevádzkovej príručky alebo
dokumentu, ktorý ho nahrádza, pre letisko so vzletovou
a pristávacou dráhou a plochou konečného priblíženia a
vzletu
1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho
zariadenia
80 eur

2. neprístrojovou, so
svetelným
zabezpečovacím
zariadením
140 eur
3. prístrojovou na nepresné priblíženie a na presné
priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie
civilného letectva
300 eur
4. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej
organizácie civilného letectva
400 eur
5. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej
organizácie civilného letectva
500 eur
i) Vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa
1. prvé vydanie
3 500 eur
2. predĺženie platnosti
360 eur
3. zmena alebo doplnenie
180 eur
j) Vydanie osvedčenia leteckej školy - jednopilotné
lietadlo
1. prvé vydanie
360 eur
2. predĺženie platnosti
160 eur
3. zmena alebo doplnenie
100 eur
k) Vydanie osvedčenia leteckej školy - viacpilotné
lietadlo alebo vydanie osvedčenia leteckej školy
pre výcvik technika údržby lietadiel podľa
časti 147
1. prvé vydanie
2 000 eur
2. predĺženie platnosti
500 eur
3. zmena alebo doplnenie
300 eur
l) Vydanie povolenia prevádzkovateľovi lietadla
na výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu
1. prvé vydanie
1 000 eur
2. predĺženie platnosti
160 eur
3. zmena alebo doplnenie
100 eur
m) Vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác
a iného podnikania v civilnom letectve podľa
osobitného predpisu
25aa)
1. prvé vydanie
600 eur
2. predĺženie platnosti
360 eur
3. zmena alebo doplnenie
60 eur
n) Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej
súťaže a iného verejného leteckého podujatia
60 eur
o) Vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného
letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa
vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky
200 eur
p) Vydanie súhlasu na prevádzku lietadla
zapísaného v registri lietadiel Slovenskej
republiky mimo územia Slovenskej republiky,
ktorá presahuje 21 dní a na prevádzku lietadla
zapísaného v registri lietadiel cudzieho štátu
tuzemským prevádzkovateľom, pre každé lietadlo
200 eur
r) Pridelenie frekvencie v pásmach leteckých
telekomunikačných služieb alebo zmena pridelenej
frekvencie
200 eur

s) Pridelenie jedinečného identifikačného kódu pre
núdzový vysielač polohy
160 eur
t) Pridelenie kódu módu S
160 eur
u) Súhlas s prevádzkovaním vybraného rádiového zariadenia
leteckej telekomunikačnej služby
40 eur
v) Vydanie duplikátu o pridelení frekvencie v
pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo
o zmene frekvencie v pásmach leteckých
telekomunikačných služieb alebo o pridelení
jedinečného identifikačného kódu pre
núdzový vysielač polohy aleboo pridelení kódu módu S

40 eur

Položka 91a
a) Vydanie povolenia na projektovanie, výrobu, opravy a
údržbu leteckej techniky a leteckého pozemného
zariadenia podľa osobitného predpisu
25ab) pre
1. spoločnosť do 10 zamestnancov
500 eur
2. spoločnosť od 11 do 50 zamestnancov
1 000 eur
3. spoločnosť od 51 do 100 zamestnancov
2 000 eur
4. spoločnosť nad 100 zamestnancov
4 000 eur
b) Schválenie ďalšieho miesta údržby schválenej právnickej
osobe alebo fyzickej osobe na údržbu v zahraničí
900 eur
c) Uznanie spôsobilosti skúšobne a skúšobného zariadenia
leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia
500 eur
d) Schválenie zmluvy na údržbu lietadla zapísaného v
registri lietadiel Slovenskej republiky medzi leteckým
prevádzkovateľom a údržbovou organizáciou
60 eur
e) Vydanie povolenia na riadenie zachovania letovej
spôsobilosti lietadla
2 000 eur
f) Vydanie povolenia na overovanie letovej spôsobilosti
lietadla (vydanie odporúčacej správy a vydanie
osvedčenia o overení letovej spôsobilosti)
1. pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod
2 750 kg (vrátane)
200 eur
2. pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad
2 750 kg
1 000 eur
g) Zmena, predĺženie alebo rozšírenie povolenia alebo
schválenia
25%
príslušnej
sadzby
podľa
písmen a)
až f)
h) Osvedčovanie technickej spôsobilosti typu pohonnej
jednotky, vrátane typového osvedčenia pre vetrone
a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg
(vrátane)
1 000 eur
i) Osvedčovanie modifikácie alebo zmeny pohonnej jednotky
vrátane vydania dodatku k typovému osvedčeniu pre
vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod

450 kg (vrátane)
800 eur
j) Uznanie platného dokladu o typovej spôsobilosti pohonnej
jednotky vydaného leteckým úradom cudzieho štátu pre
vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod
450 kg (vrátane)
500 eur
k) Osvedčovanie technickej spôsobilosti vrátane vydania
typového osvedčenia pre
1. pevné drevené alebo kompozitové vrtule
600 eur
2. pevné kovové vrtule
900 eur
3. prestaviteľné vrtule
1 500 eur
4. staviteľné vrtule
2 500 eur
5. zmena, doplnenie alebo predĺženieosvedčenia
25%
príslušnej
sadzby
l) Výstroj lietadla
1. schválenie spôsobilosti a vydanie typového
osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v
civilnom letectve pre súčasti výstroja lietadla
60 eur
2. schválenie spôsobilosti a vydanie typového
osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v
civilnom letectve na základe dokladu o spôsobilosti
vydaného iným leteckým úradom
60 eur
m) Vydanie súhlasu na použitie leteckého pozemného
zariadenia určeného na výcvik leteckého personálu v
civilnom letectve
660 eur
1. zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti súhlasu
25%
príslušnej
sadzby
podľa
písmena m)
Položka 91b
a) Vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti
25ac) pre
1. balóny, vzducholode
60 eur
2. vetrone
100 eur
3. motorizované klzáky
200 eur
4. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450
kg (vrátane)
320 eur
5. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750
kg (vrátane)
500 eur
6. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700
kg (vrátane)
1 500 eur
7. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod
30 000 kg (vrátane)
3 500 eur
8. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad
30 000 kg
7 000 eur
b) Zmena alebo predĺženie osvedčenia letovej spôsobilosti
25%
príslušnej
sadzby
podľa

písmena a)
c) Vydanie typového certifikátu pre lietadlo
3 500 eur
1. schválenie modifikácie alebo dodatku k typovému
osvedčeniu lietadla
25%
príslušnej
sadzby
d) Uznanie osvedčenia o typovej spôsobilosti vydaného
príslušnými orgánmi cudzieho štátu
1. balóny, vzducholode
60 eur
2. vetrone
100 eur
3. motorizované klzáky a lietadlá s maximálnou
vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane)
160 eur
e) Osvedčovanie letovej spôsobilosti jednotlivo amatérsky
stavaného lietadla
25ad)
2 000 eur
f) Vydanie letového povolenia
1. vetroňa, motorizovaného vetroňa, lietadla s
maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane)
100 eur
2. lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou
hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane)
200 eur
3. lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou
hmotnosťou nad 5 700 kg
1 500 eur
g) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti bez
odporúčacej správy motorovým lietadlám
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg
(vrátane)
700 eur
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťoupod 5 700 kg
(vrátane)
2 000 eur
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťoupod 30 000 kg
(vrátane)
4 000 eur
4. s maximálnou vzletovou hmotnosťounad 30 000 kg
9 000 eur
h) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti na
základe odporúčacej správy motorovým lietadlám
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg
(vrátane)
160 eur
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg
(vrátane)
240 eur
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg
(vrátane)
1 000 eur
4. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg
3 320 eur
i) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti
vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom na základe
odporúčacej správy
200 eur
j) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti
vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom bezodporúčacej
správy
600 eur
Položka 91c
a) Schválenie programu bezpečnostnejochrany
1. medzinárodného verejného letiska

25ae)
340 eur

2. verejného letiska
160 eur
3. leteckého prevádzkovateľa
340 eur
b) Schválenie výcvikového
strediska na prepravu
nebezpečného tovaru
660 eur
c) Zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti povolenia
50%
príslušnej
sadzby
podľa
písmen a)
a b)
d) Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti podľa § 34a leteckéhozákona
10 eur
Položka 91d
a) Vykonanie teoretickej skúšky leteckého personálu na
získanie preukazu spôsobilosti alebo kvalifikácie
1. pilot voľného balóna, pilot lietadla s maximálnou
vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane), pilot
vetroňa, operátor leteckej rádiovej pozemnej stanice
20 eur
2. súkromný pilot, obchodný pilot,dopravný pilot,
letecký navigátor, palubný inžinier, palubný
rádiotelefonista, palubný sprievodca, technik údržby
lietadla, dispečer leteckej dopravy, riadiaci
letovej prevádzky
10 eur
za každý
predmet
predpísanej
skúšky
podľa
odbornosti
3. získanie kvalifikácie k preukazu spôsobilosti
10 eur
za každý
predmet
predpísanej
skúšky
podľa
odbornosti
4. jazyková skúška
60 eur
b) Vydanie preukazu spôsobilosti
1. prvé vydanie
8 eur
2. vpísanie kvalifikácie, doložky alebo kategórie
20 eur
3. zmena alebo predĺženie
8 eur
4. vydanie preukazu spôsobilosti na základe preukazu
spôsobilosti vydaného iným štátom
50 eur
5. uznanie cudzieho preukazu spôsobilosti
50 eur
c) Mimoriadne teoretické preskúšanie, ktorým je podmienené
vrátenie odobratého preukazu spôsobilosti, kvalifikácie
alebo oprávnenia
60 eur
d) Praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu

1. na jednopilotnom lietadle - pravidlá letu za
viditeľnosti
60 eur
2. na jednopilotnom lietadle - pravidlá letu podľa
prístrojov
80 eur
3. na viacpilotnom lietadle - pravidlá letu za
viditeľnosti
80 eur
4. na viacpilotnom lietadle - pravidlá letu podľa
prístrojov
160 eur
e) Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom leteckého
úradu
1. na jednopilotnom lietadle - pravidlá letu za
viditeľnosti
120 eur
2. na jednopilotnom lietadle - pravidlá letu podľa
prístrojov
160 eur
3. na viacpilotnom lietadle - pravidlá letu za
viditeľnosti
240 eur
4. na viacpilotnom lietadle - pravidlá letu podľa
prístrojov
320 eur
Položka 92
a) Zápis lietadla do registra lietadiel Slovenskej
republiky
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg
(vrátane)
100 eur
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 751 kg do
5 700 kg (vrátane)
500 eur
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 701 kg
1 000 eur
b) Výmaz lietadla z registra lietadiel Slovenskej republiky
20 eur
c) Zápis lietadla do evidencie lietajúcich športových
zariadení
60 eur
d) Výmaz lietadla z evidencie lietajúcich športových
zariadení
10 eur
e) Pridelenie poznávacej značky alebo špeciálnej poznávacej
značky (za každú značku osobitne)
40 eur
f) Vydanie palubného denníka alebo lietadlovej knihy
40 eur
g) Vykonanie zmeny v dokladoch lietadla
25%
príslušnej
sadzby
podľa
písmen a),
c), e) a f)
h) Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia,
osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa
položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený,
odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie,
osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti
20 eur
i) Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia,
osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa
položky 90 až 92 ako náhrada zazničený, stratený,

odcudzený alebo
poškodený dokument, rozhodnutie,
osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti,
opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch

35 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa položky 90 až 92 je oslobodená osoba,
ktorej sa vydáva dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo
preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej fyzickou osobou
alebo právnickou osobou, alebo ak bola v dokumente,
rozhodnutí, osvedčení alebo preukaze zistená chyba
zapríčinená štátnym orgánom, ktorý dokument, rozhodnutie,
osvedčenie alebo preukaz vydal.
Od poplatku podľa položky 92 písm. b) je oslobodený výmaz
lietadla, o ktorého vyradení z prevádzky rozhodol Letecký
úrad Slovenskej republiky.
Položka 93
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej
spôsobilosti dopravcu
150 eur
b) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky
plavidla alebo vedúceho plavby na plavebnej komore
165,50 eura
c) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého
plavidla
33 eur
d) Vykonanie opravnej skúšky podľa
1. písmena b)
82,50 eura
2. písmena c)
16,50 eura
e) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen
b) alebo c)
9,50 eura
f) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti
podľa písmena e)
9,50 eura
g) Vydanie služobnej lodníckej knižky člena lodnej
posádky
33 eur
h) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu
20 eur
i) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti
10 eur
dopravcu
j) Podanie žiadosti o zmenu údajov v osvedčení o odbornej
spôsobilosti dopravcu
10 eur
k) Vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka
165,50 eura
l) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
bezpečnostného poradcu alebo odborníka
16,50 eura
m) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti
podľa písmena l)
9,50 eura
n) Vydanie potvrdenia zdravotnej spôsobilosti
5 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen c) až e) tejto položky sú
oslobodení príslušníci Hasičského a záchranného zboru
na služobné účely a plavební inšpektori.

Poznámka
Poplatky podľa tejto
vnútrozemskú plavbu.

položky sa

vzťahujú iba na

Položka 94
a) Vydanie lodného osvedčenia a vykonanie prehliadky
prevádzkovej spôsobilosti plavidla
1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu
33 eur
1.2. s vlastným strojným pohonom
69,50 eur
2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu
66 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom
116 eur
3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,
3.1. bez vlastného strojného pohonu
250 eur
3.2. s vlastným strojným pohonom
500 eur
b) Podanie žiadosti o predĺženie platnosti lodného
osvedčenia a vykonanie zmien v lodnom osvedčení
alebo žiadosti o vydanie jeho duplikátu
1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu
16,50 eura
1.2. s vlastným strojným pohonom
43 eur
2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu
33 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom
66 eur
3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,
3.1. bez vlastného strojného pohonu
165 eur
3.2. s vlastným strojným pohonom
330 eur
c) Vykonanie technickej prehliadky
1. malého plavidla s dĺžkou do 7 metrov
1.1 bez vlastného strojného pohonu
6,50 eura
1.2 s vlastným strojným pohonom
9,50 eura
2. malého plavidla s dĺžkou väčšou ako 7 metrov
2.1 bez vlastného strojného pohonu
33 eur
2.2 s vlastným strojným pohonom
49,50 eura
d) Vydanie doplnkového lodného osvedčenia
65 eur
e) Vydanie dočasného lodného osvedčenia
65 eur
f) Vydanie osobitného povolenia na prevádzku plavidla
49,50 eura
g) Vydanie duplikátu doplnkového lodného osvedčenia
33 eur
h) Predĺženie platnosti dočasného lodného osvedčenia alebo
vydanie jeho duplikátu
33 eur
i) Vydanie duplikátu osobitného povolenia na prevádzku
plavidla alebo duplikátu osobitného povolenia na
prepravu plavidla
25 eur
j) Vydanie osobitného povolenia na prepravu plavidla
49,50 eura
k) Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov
165,50 eura
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov
99,50 eura
l) Podanie žiadosti o predĺženie platnosti ciachového

preukazu a vykonanie zmien v ciachovom preukaze
alebo žiadosti o vydanie jeho duplikátu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov
56 eur
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov
33 eur
m) Zápis do registra plavidiel Slovenskej
republiky
1. malých plavidiel
16,50 eura
2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami
33 eur
n) Výpis z registra plavidiel Slovenskej
republiky
16,50 eura
o) Výmaz plavidla z registra plavidiel Slovenskej republiky 6,50 eura
p) Podanie žiadosti o zápis zmeny údajov do registra
plavidiel
33 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodený
výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodol
Dopravný úrad.
Poznámky
1. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmena
b) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom
preukaze podľa písmena l) tejto položky z dôvodov
nezavinených ich držiteľom správny orgán poplatok
nevyberá.
2. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na
vnútrozemskú plavbu.
Položka 95
a) Vydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia,
ktoré podlieha registrácii alebo vydanie jeho
duplikátu
1. s dĺžkou rovnou alebo menšou ako 20 m
33 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 20 m
66 eur
b) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu
stavbu alebo rekonštrukciu malého plavidla, ktoré
podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej
klasifikácii a vydanie súhlasu na individuálnu stavbu
alebo rekonštrukciu tohto plavidla
165 eur
c) Schválenie typovej dokumentácie na individuálnu stavbu
malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne
nepodlieha povinnej klasifikácii a vydanie typového
osvedčenia takéhoto plavidla
99,50 eura
d) Vydanie súhlasu na individuálnu stavbu malého
plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne
nepodlieha povinnej klasifikácii podľa schválenej
typovej dokumentácie
16,50 eura
e) Povolenie na zriadenie požičovne plavidiel

1. plavidlá s vlastným strojným pohonom
132,50 eura
2. plavidlá bez vlastného strojného pohonu
33 eur
f) Vydanie súhlasu na vykonávanie činnosti na vodnej
ceste alebo v jej blízkosti v súvislosti
s bezpečnosťou a plynulosťou plavby
116 eur
g) Vydanie duplikátu typového osvedčenia malého plavidla,
ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej
klasifikácii
50 eur
h) Vydanie povolenia na usporiadanie verejného podujatia,
za každý úkon
20 eur
i) Vydanie poverenia na vykonávanie školení žiadateľov o
osvedčenie
1. o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu
200 eur
2. o osobitných znalostiach
200 eur
j) Vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu
1. vodcu malého plavidla kategórie A
80 eur
2. vodcu malého plavidla kategórie B
80 eur
3. vodcu malého plavidla kategórie C
80 eur
4. vodcu malého plavidla kategórie D
80 eur
k) Podanie žiadosti o vykonanie zmien učebných osnov
kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla
40 eur
l) Podanie žiadosti o vykonanie zmien školiteľov
kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla
40 eur
m) Udelenie dopravnej licencie
1. na medzinárodnú verejnú vodnú dopravu, za každý
aj začatý rok
165,50 eura
2. na vnútroštátnu verejnú vodnú dopravu, za každý
aj začatý rok
99,50 eura
n) Udelenie dopravnej licencie na dobu neurčitú
995,50 eura
o) Podanie žiadosti o vykonanie zmeny v dopravnej
licencii udelenej podľa písmen m) a n) tejto
položky
33 eur
p) Vydanie poverenia na vykonávanie technickej
prehliadky plavidla
200 eur
q) Vydanie duplikátu dopravnej licencie
66 eur
r) Vydanie povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného
tovaru v tankových plavidlách
65 eur
s) Predĺženie platnosti povolenia na medzinárodnú prepravu
nebezpečného tovaru v tankových plavidlách alebo vydanie
jeho duplikátu
33 eur
t) Vydanie osvedčenia o schválení plavidla alebo dočasného
osvedčenia o schválení plavidla
65 eur
u) Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení plavidla
alebo vydanie jeho duplikátu
33 eur
v) Vydanie schvaľovacieho osvedčenia
33 eur
Položka 96
a) Vydanie námorníckej knižky
30 eur
b) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námornej
lode a prvého strojného dôstojníka
140 eur

c) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti námorného dôstojníka 70 eur
d) Vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti
70 eur
e) Vydanie potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti
vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu
70 eur
f) Vydanie dočasného potvrdenia o uznaní preukazu odbornej
spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu
30 eur
f) Vydanie preukazu spôsobilosti člena lodného mužstva
30 eur
g) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní kurzu
bezpečnostného výcviku alebo doplnkového odborného výcviku 30 eur
h) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až g) 30 eur
Poznámky
1. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú
plavbu.
2. Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a), d), e)
tejto položky z úradnej povinnosti sa poplatok nevyberie.
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 97
a) Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia
námornej lode) vrátane vydania registračného listu
1. nesamohybného plavidla
1 600 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT
2 000 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT
3 000 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT
4 000 eur
b) Ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis
námornej lode do námorného registra (predĺženie
registrácie námornej lode)
1. nesamohybného plavidla
1 500 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT
1 700 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT
2 700 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT
3 700 eur
c) Ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej
organizácii (IMO)
1. nesamohybného plavidla
300 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT
350 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT
400 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT
500 eur
d) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra
e) Výmaz námornej lode z námorného registra
f) Zmena mena námornej lode
g) Zmena vlastníka námornej lode 500 eur

500 eur
500 eur

500 eur

h) Zápis záložného práva námornej lode zapísanej v námornom
registri
350 eur
i) Výmaz záložného práva námornej lode zapísanej v námornom
registri
350 eur
j) Iný zápis v námornom registri
k) Kontrolná prehliadka námornej lode

250 eur
1 500 eur

l) Dočasný zápis rozostavanej námornej lode do námorného
registra (dočasná registrácia) vrátane vydania
registračného listu
130 eur
m) Zápis a výmaz záložného práva rozostavanej námornej lode

130 eur

n) Zápis námornej lode podľa písmena a), ročný registračný
poplatok alebo opakovaný zápis podľa písmena b) a ročný 150%
poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii z príslušnej
(IMO) podľa písmena c) pretankové a špeciálne námorné lode sadzby
o) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného
rekreačného plavidla
40 eur
p) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné
plavidlo
40 eur
r) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou
do 12 metrov do registra námorných rekreačných plavidiel
vrátane vydania registračného listu
140 eur
s) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou
12 metrov a viac do registra námorných rekreačných
plavidiel vrátane vydania registračného listu
350 eur
t) Zápis námornej jachty do námorného registra vrátane
vydania registračného listu
1 000 eur
u) Vykonanie zmien v registri námorných rekreačných
plavidiel alebo v preukaze odbornej spôsobilosti
veliteľa námorného rekreačného plavidla
30 eur
v) Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra námorných
rekreačných plavidiel
40 eur
w) Výmaz námornej jachty z námorného registra
500 eur
x) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách o) až t) 30 eur
Poznámky

Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú
plavbu.
Položka 98
a) Vydanie dočasného registračného listu
140 eur
b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list
250 eur
c) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list pre
rozostavanú námornú loď
140 eur
d) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny
140 eur
Poznámky
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú
plavbu.
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE
Položka 99
Podanie návrhu na rozhodnutie sporu

26)

a) o prístupe alebo prepojení
1 659,50 eura
b) o spoločnom umiestnení a používaní
zariadení
829,50 eura
c) okrem sporov podľa písm. a) a b)
331,50 eura
Položka 100
a) vydanie rozhodnutia o pridelení čísla

27)

eura
b) žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom
rozhodnutí o pridelení čísla
27a)

49,50
16,50 eura

Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny
orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie
porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných
hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou
na podávanie telegramov telefonicky a informácie
(hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách
účastníckych telefónnych čísel.
Položka 101
a) podanie žiadosti o povolenie na
prevádzkovanie rádiových zariadení alebo
podanie žiadosti o pridelenie frekvencií
b) predĺženie doby platnosti individuálneho,
prevádzkového, typového, osobitného
povolenia na prevádzkovanie rádiových

27b)

6,50 eura

zariadení
27c)
c) vydanie amatérskeho povolenia na
prevádzkovanie rádiových zariadení
alebo predĺženie doby jeho platnosti
d) podanie žiadosti o zmenu povolenia
vydanom podľa tejto položky

6,50 eura
27d)
3 eurá
3 eurá

Položka 102
a) vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej
spôsobilosti
27e)
9,50 eura
b) žiadosť o vydanie duplikátu osvedčenia
o osobitnej odbornej spôsobilosti
6,50 eura
Položka 103
a) overenie osobitnej odbornej spôsobilosti
operátora amatérskych staníc,
rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby
alebo plavebnej pohyblivej služby
27e)
b) overenie osobitnej odbornej spôsobilosti
pre ostatné druhy osvedčení
27e)
c) opravná skúška pri overení podľa písmena a)
d) opravná skúška pri overení podľa písmena b)

6,50 eura
16,50 eura
3 eurá
6,50 eura

Položka 103a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 104
Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej
povinnosti
27f)
Položka 104a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 105
Zrušená od 1.4.2006
Položka 106
Zrušená od 1.4.2006
Položka 107
Zrušená od 1.4.2006
Položka 107a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 107b
Zrušená od 15.9.1999
Položka 108
Zrušená od 1.1.2001

16,50 eura

Položka 108a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 109
Zrušená od 1.1.2001
Položka 109a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 110
Zrušená od 1.1.2001
Položka 110a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 110b
Zrušená od 15.9.1999
Položka 110c
Zrušená od 15.9.1999
Položka 110d
Zrušená od 15.9.1999
Položka 111
Zrušená od 1.1.2001
Položka 111a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 112
Zrušená od 1.1.2001
Položka 112a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 112b
Zrušená od 15.9.1999
Položka 112c
Zrušená od 15.9.1999
Položka 113
Zrušená od 1.1.2001
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 114
Zrušená od 1.1.2001

Položka 115
Zrušená od 1.1.2001
Položka 116
Zrušená od 1.1.2001
Položka 117
Zrušená od 1.1.2001
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 118
Zrušená od 1.1.2001
Položka 119
Zrušená od 1.1.2001
Položka 119a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 120
Zrušená od 1.1.2001
Položka 121
Zrušená od 1.1.2001
Položka 122
Zrušená od 1.1.2001
Položka 123
Zrušená od 1.1.2001

POŠTOVÁ ČINNOSŤ
Položka 269
a) Registrácia poštového podniku
b) Zmena registrovaných údajov poštového podniku

100,- eur
33,- eur

Položka 270
a) Udelenie poštovej licencie
33 193,50 eura
b) Zmena poštovej licencie na základe ohlásenia
poskytovateľa univerzálnej služby
165,50 eura

