MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
15062/493/2022/PRED/OLEI
V Bratislave, dňa 22.04.2022

Príkaz prednostu č. 2/2022
o správnych a iných poplatkoch
Vydávam
sadzobník správnych a iných poplatkov. Správne poplatky sú vyrubované podľa zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov. Iné poplatky sú vyrubované na základe osobitných predpisov alebo požiadaviek.
Ukladám
zamestnancom, ktorí poplatky vyrubujú, aby boli poplatky uhrádzané prevodom z účtu
v peňažnom ústave, poštovým príkazom, post terminálom, alebo v hotovosti do pokladne
Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. V hotovosti sa môžu platiť poplatky v zmysle zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. Zároveň ukladám vedúcim
pracovníkom sledovať zmenu správnych a iných poplatkov a neodkladne o tom informovať
hospodárske a finančné oddelenie.
Týmto príkazom sa ruší príkaz prednostu č. 1/2022 zo dňa 28.02.2022

Ing. Ignác Olexík, PhD.
prednosta

Sadzobník správnych a iných poplatkov
Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov
Správne poplatky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych
poplatkoch:
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného
oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)...........................................................5 eur
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné
strediská), zariadenie sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú
sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok
ustanovených osobitným zákonom (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.
Oslobodenie
V zmysle §4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych poplatkoch,
znenie sa nachádza na konci tohto sadzobníka správnych a iných poplatkov.
Iné poplatky:
Poplatok za kopírovanie dokumentov
formát A4 jednostranne...................................................................................................0,05 eur
formát A4 obojstranne.....................................................................................................0,10 eur
Oddelenie dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania
Správne poplatky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych
poplatkoch:
Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba..................................................................................................16,50 eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie....................165,50 eur
Poznámky
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnet
na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie 25af)
c) miestnych komunikácií ..................................................................................................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.
25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.
Položka 83
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
1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako
3m2..........................................................................................................................30 eur
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3m2 do
20 m2.......................................................................................................................60 eur
3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako
20 m2 ....................................................................................................................150 eur
c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti....... 30 eur
d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s
2. miestnou komunikáciou.......................................................................................75 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto
položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže
v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok,
pripadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka
Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.
Oslobodenie
V zmysle §4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych poplatkoch,
znenie sa nachádza na konci tohto sadzobníka správnych a iných poplatkov.
Iné poplatky:
Poplatok za kopírovanie dokumentov
formát A4 jednostranne...................................................................................................0,05 eur
formát A4 obojstranne.....................................................................................................0,10 eur
Oddelenie územného konania a stavebného poriadku
Správne poplatky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych
poplatkoch:
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, (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 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 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, napr. 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, napr. 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, napr. 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, napr. 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
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2
.............................................................................................................................................60 eur
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako
20 m2 .......................................................................................................................... 150 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 platí obdobne ako pri položke 59.
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 zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné
úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (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) Žiadosť o zmenu doby trvania
1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2
do 20 m2 ..................................................................................................................60 eur
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako
20 m2 .....................................................................................................................150 eur
c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu ..................................................................................................50 eur
2. fyzickú osobu ......................................................................................................20 eur
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako
3 m2 ...............................................................................................................................30 eur
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu ..................................................................................................30 eur
2. fyzickú osobu ......................................................................................................10 eur
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny
a doplnenia telekomunikačného zariadenia ...................................................................80 eur
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia
stavby ............................................................................................................................10 eur
h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe .................................30 eur
i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ..........................................................10 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce
zo zákona o živnostenskom podnikaní.
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 trojnásobok
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. terénnych úprav pre
právnickú osobu ....................................................................................................100 eur
fyzickú osobu ..........................................................................................................20 eur
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ..........................................................................100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ........................................................20 eur
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. 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, napr. 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, napr. 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, napr. 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
h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako
20 m2 .............................................................................................................................50 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 platí obdobne ako pri položke 59.
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 zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné
úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Oslobodenie
V zmysle §4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych poplatkoch,
znenie sa nachádza na konci tohto sadzobníka správnych a iných poplatkov.
Iné poplatky:
Poplatok za kopírovanie dokumentov
formát A4 jednostranne...................................................................................................0,05 eur
formát A4 obojstranne.....................................................................................................0,10 eur
Oddelenie správy majetku a vnútornej správy
Správne poplatky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych
poplatkoch:
Položka 2
c/ Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo
písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo
súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku.............................................................................................................2 eur
v cudzom jazyku....................................................................................................................3 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena c/ tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne,
planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis................................................2 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách
potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády
v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku
podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných
zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných
pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
Splnomocnenie
Správny organ môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú
náročnosť, urýchlene vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
a1) Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis, ak úkon vyžaduje
zvýšenú náročnosť (napr. zviazanie voľných listov dokumentu trikolórou).....................2,50 eur
a2) Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis, ak úkon vyžaduje,
urýchlene vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti......................3 eur
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný.......................................................................................................................1,50 eur
b) mesačný.............................................................................................................................3 eur
c) ročný.................................................................................................................................7 eur
d) trojročný..........................................................................................................................17 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl
študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením
rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci
na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci
Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako
rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky
na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.
Oslobodenie
V zmysle §4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych poplatkoch,
znenie sa nachádza na konci tohto sadzobníka správnych a iných poplatkov.

Poskytovanie služieb IOMO
Správne poplatky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych
poplatkoch:
Položka 10
a) Vydanie
1. výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo
nebytových priestorov v rámci jedného výpisu
Služba

správny poplatok*

asistenčný poplatok*za

celková cena*

Výpis z listu vlastníctva

4 eur

3,90 eur

7,90 eur

Súdne poplatky podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 o súdnych poplatkoch a
poplatku za výpis z registra trestov:
Položka 30
Za výpis z registra trestov, odpis registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov
obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie a za poskytnutie odpisu z
registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie (aj negatívne)
Služba

súdny poplatok*

asistenčný poplatok*

celková cena*

Odpis z registra trestov
Výpis z registra trestov

2 eur
2 eur

1,90 eur
1,90 eur

3,90 eur
3,90 eur

Položka 24b
a) Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného
registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o
obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
po vykonaní zápisu podľa 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku v listinnej podobe
Služba

súdny poplatok*

Výpis z obchodného registra -

asistenčný poplatok*

celková cena*

4,50 eur

4,50 eur

Podanie vo veci, ktoré nie sú uvedené v sadzobníku poplatkov**
Služba

správny poplatok*

asistenčný poplatok*za

celková cena*

Iné podania

-

8,00 eur

8,00 eur

* Uvedené ceny sú vrátane zaručenej konverzie. Celková zaplatená úhrada za službu je vrátane
dane z pridanej hodnoty, ak je prevádzkovateľ jej platiteľom. K úhrade za asistovanú službu sa
pripočítava upravená sadzba poplatku podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona Slovenskej
národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení neskorších predpisov
** Podanie neklasifikované podľa žiadneho konkrétneho typu správnych podaní a súdnych
podaní.
Úhrady za vykonanie zarečnenej konverzie sú vyberané v súlade s vyhláškou č.70/2021 Z.z.
Iné poplatky:
Poplatok za kopírovanie dokumentov
formát A4 jednostranne...................................................................................................0,05 eur
formát A4 obojstranne.....................................................................................................0,10 eur

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania
Správne poplatky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych
poplatkoch:
Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p)
1. fyzická osoba.......................................................................................................10 eur
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet
činnosti súvisí s podanou žiadosťou ..................................................................................100 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a
verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne
chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s
vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých
škôl so sídlom na území Slovenskej republiky po predložení oznámenia obsahujúceho ich
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak vykonávajú výskum a prieskum
osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s
odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
36p) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996
Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996
Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka....................................................................................................................20 eur
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na
zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka....................................................................................................................30 eur
Oslobodenie
V zmysle §4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych poplatkoch,
znenie sa nachádza na konci tohto sadzobníka správnych a iných poplatkov.
Iné poplatky:
Poplatok za kopírovanie dokumentov
formát A4 jednostranne...................................................................................................0,05 eur
formát A4 obojstranne.....................................................................................................0,10 eur
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy
pozemkov
Iné poplatky:
za vydanie potvrdenia o súpisnom čísle ................................................................................2 eur
za vyhotovenie kópie listín, každá začatá strana ....................................................................2 eur
Poplatok za kopírovanie dokumentov
formát A4 jednostranne...................................................................................................0,05 eur
formát A4 obojstranne.....................................................................................................0,10 eur
Matričný úrad
Správne poplatky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych
poplatkoch:
Položka 2
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo
osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev,
knihy úmrtí......................................................................................................................................................5 eur
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík .................................................................................2 eur
Položka 17
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ..................10 eur
Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi
štátnymi občanmi Slovenskej republiky..................................................................................................20 eur
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnymi
občanmi Slovenskej republiky................................................................................................................20 eur
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby...................................................................20 eur
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15).....................................70 eur

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi
štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami.....................35 eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom.........70 eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami.....................................................................................200 eur
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý
pobyt16)........................................................................................................................................................200 eur
15) § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení
zákona č. 14/2006 Z. z.
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a
držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú
manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa
manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak
sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad,15) ktorý pripravil
podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g)
tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady
na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa
manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.
Oslobodenie
V zmysle §4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych poplatkoch,
znenie sa nachádza na konci tohto sadzobníka správnych a iných poplatkov.
Iné poplatky:
Poplatok vyberaný v súlade s Uznesením Miestneho zastupiteľstva 02/14 zo dňa 17.03.2011
o príspevku snúbencov na úhradu nákladov spojených s poskytovanými službami a výkonom
sobášneho obradu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
- príspevok snúbencov, ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti na úhradu nákladov spojených
s poskytovanými službami a výkonom sobášneho obradu v historickej budove bývalej Konskej
železnice v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto..........................................................................100 eur
Poplatok vyberaný v súlade s Uznesením Miestneho zastupiteľstva 35/12 zo dňa 08.02.2022 o príspevku
snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo úradne určenej siene a
za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo úradne
určenej siene na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste v katastrálnom území Nové Mesto
a v katastrálnom území Vinohrady..................................................................................200,- eur
- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený
deň, ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt na území mestskej časti Nové
Mesto.................................................................................................................................50,- eur
- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený
deň, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území mestskej časti Nové
Mesto...............................................................................................................................100,- eur
Poznámka
V prípade sporu o vhodnosti miesta sobášneho obradu rozhodne starosta mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto.
Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku je v prípade vykonania sobášneho obradu v byte alebo v nemocnici,
ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, alebo sa z vážnych zdravotných dôvodov
nemôže dostaviť do sobášnej siene.
Poplatok za kopírovanie dokumentov
formát A4 jednostranne...................................................................................................0,05 eur
formát A4 obojstranne.....................................................................................................0,10 eur
Oddelenie hospodárske a finančné
Správne poplatky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych
poplatkoch:
Položka 143
a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia
o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o
povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení
úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe
žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu32a)..............................................9,50 eur
b) Vydanie potvrdenia obcou32a) alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného
predpisu32aa)..........................................................................................................................3 eur
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ..............................1,50 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a
vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na
účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie
povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Poznámka
Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely
prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.
32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
32aa) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Položka 144
b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra..............9,50 eur
c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného
predpisu32a)....................................................................................................................16,50 eur
d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené osvedčenie............................................................................................6,50 eur
e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného
práva32a)...........................................................................................................................9,50 eur
f) Žiadosť o prerušenie daňového konania32a).................................................................9,50 eur
32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Oslobodenie
V zmysle §4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych poplatkoch,
znenie sa nachádza na konci tohto sadzobníka správnych a iných poplatkov.
Iné poplatky:
Poplatok za stratu evidenčnej známky za psa....................................................................3,32 eur
Poplatok za kopírovanie dokumentov
formát A4 jednostranne...................................................................................................0,05 eur
formát A4 obojstranne.....................................................................................................0,10 eur
Oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času
Cenník inzercie v Hlase Nového Mesta, ktorý je súčasťou platného Štatútu časopisu mestskej
časti Bratislava–Nové Mesto Hlas Nového Mesta schváleného uznesením Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/25 zo dňa 15.12.2015:
https://www.banm.sk/data/files/11189_30-statut-casopisu-hnm.pdf
Riadková inzercia:
- občianska inzercia ..................................................................3,00 eur / 50 znakov (aj začatých)
- fyzické osoby - SZČO a právnické osoby ...............................3,50 eur / 50 znakov (aj začatých)

Plošná inzercia:
• Vo vnútri časopisu:
A4....................................................................................................................................1100 eur
½ A4.....................................................................................................................................605 €
1/3 A4...................................................................................................................................405 €
1/6 A4...................................................................................................................................223 €
¼ A4.....................................................................................................................................335 €
1/8 A4...................................................................................................................................185 €
1/16 A4.................................................................................................................................100 €
1 cm2.....................................................................................................................................2,5 €
• Príplatok za 2. a 3. stranu obálky alebo požadované umiestnenie 50%
• Za zadnú stranu obálky 100% Zľavy poskytované v plošnej inzercii: Uplatniť je možné vždy
len jeden druh zľavy – za opakovanie alebo za objem.
Za finančný objem: Za finančný objem v období za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pre
jedného inzerenta.
Zľava bude priznaná v rámci posledného uverejnenia/uverejnení inzercie.
- od 2000 eur (vrátane) 10 %
- od 3500 eur (vrátane) 15 %
- od 5000 eur (vrátane) 20 %
Zľavy za opakovanie Podmienkou je rovnaký formát, jeden inzerent a objednávka zadaná
vopred. Minimálne 3 opakovania 10 %
Minimálne 6 opakovaní 15 %
Minimálne 9 opakovaní 20 %
Zľava sa poskytne za opakované uverejnenie v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov. Všetky ceny sú uvedené bez DPH, vydavateľ nie je platcom DPH
Honorár za autorské príspevky:
normostrana (t.j. 1800 znakov – vrátane medzier):
- v prípade dohodnutého autorského príspevku, ktorý má jednoduchšiu štruktúru a nevyžaduje
väčšie časové nároky............................................................................................................. 8 eur
- v prípade dohodnutého autorského príspevku vyššej úrovne kvality a časovej
náročnosti............................................................................................................................10 eur
- v prípade dohodnutého autorského príspevku vysokej kvalitatívnej úrovne, texty s odborným
alebo osobnostným vkladom autora, prípadne aj s dodaným fotografickým materiálom (napr.
rozhovory s osobnosťami, reportáže z podujatí, analýzy, úvahy a pod.)............................. 12 eur
- Výška honoráru sa určuje podľa počtu znakov uverejneného autorského príspevku.
- Pri určení výšky honoráru sa zohľadní kvalita a náročnosť autorského príspevku, pričom o
zaradení do príslušnej kategórie kvality a náročnosti rozhodne výkonný redaktor Redakčnej
rady časopisu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta.
- O vyššom honorári (napr. za autorský príspevok s exkluzívnym obsahom alebo s obsahom,
ktorý sa vymyká bežnému rámcu), môže rozhodnúť predseda Redakčnej rady časopisu mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta.

Iné poplatky:
Poplatok za kopírovanie dokumentov
formát A4 jednostranne...................................................................................................0,05 eur
formát A4 obojstranne.....................................................................................................0,10 eur
Ostatné správne poplatky vyberané mestskou časťou v súlade so zákonom Národnej
rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych poplatkoch:
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná
z podnetu účastníka konania...........................................................................................16,50 eur
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom
záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní
podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely
vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. 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 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
1. fyzická osoba................................................................................................................9,50 eur
2. právnická osoba........................................................................................................165,50 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb,
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne
poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská,
hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov.
Položka 62b
e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej
národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a).................................16,50 eur
18a) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie..........6,50 eur

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho
roľníka..............................................................................................................................1,50 eur
Položka 161
Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených
osobitným zákonom36p)
1. fyzická osoba...................................................................................................................10 eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí
s podanou žiadosťou..........................................................................................................100 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých
škôl so sídlom na území Slovenskej republiky po predložení oznámenia, ktoré obsahuje ich
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak vykonávajú výskumno-vývojovú
činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s
odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s
povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch,
ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo
ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.
36p) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.
z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o
cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Oslobodenie v zmysle §4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych
poplatkoch.
(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a
11 sadzobníka, 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, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby,
ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená
vzájomnosť.
(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány
činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného
predpisu,1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu,1b) Slovenský Červený
kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100 % majetkovou

účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do
programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie
v dôsledku hospodárskej krízy.
(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych
predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia, nemocenského zabezpečenia,
sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového
sporenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch,3)
c) o slobodnom prístupe k informáciám.
(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej
pohromy.
(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo
medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(6) Od poplatkov sú oslobodené konania a úkony, ktorých predmetom je zmena priezviska po
uzavretí manželstva; to neplatí, ak sa vydáva doklad urýchlene na žiadosť poplatníka.
Poznámky
2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore
o diplomatických stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych
stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.
1a) § 16 Civilného mimosporového poriadku.
1b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení
neskorších predpisov.
1c) § 5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu
Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje
paušálna suma trov konania o priestupkoch.
Všeobecné ustanovenie
V zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch :
(2) Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými
prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5) a ak tento zákon pri
jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku
určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak
sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak
sú tieto prílohy v elektronickej podobe.
Poznámky
5) § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Ing. Ignác Olexík, PhD.
prednosta

