145/1995 Z. z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. júna 1995
o správnych poplatkoch
Zmena: 123/1996 Z.z.
Zmena: 224/1996 Z.z.
Zmena: 70/1997 Z.z.
Zmena: 1/1998 Z.z.
Zmena: 232/1999 Z.z.
Zmena: 3/2000 Z.z.
Zmena: 142/2000 Z.z.
Zmena: 211/2000 Z.z., 468/2000 Z.z.
Zmena: 553/2001 Z.z.
Zmena: 118/2002 Z.z.
Zmena: 96/2002 Z.z.
Zmena: 215/2002 Z.z.
Zmena: 237/2002 Z.z.
Zmena: 418/2002 Z.z., 457/2002 Z.z., 477/2002 Z.z.
Zmena: 465/2002 Z.z.
Zmena: 480/2002 Z.z.
Zmena: 217/2003 Z.z.
Zmena: 245/2003 Z.z.
Zmena: 469/2003 Z.z.
Zmena: 190/2003 Z.z., 583/2003 Z.z.
Zmena: 5/2004 Z.z.
Zmena: 450/2003 Z.z., 199/2004 Z.z., 204/2004 Z.z.
Zmena: 347/2004 Z.z.
Zmena: 434/2004 Z.z.
Zmena: 382/2004 Z.z.
Zmena: 533/2004 Z.z., 572/2004 Z.z.
Zmena: 541/2004 Z.z., 633/2004 Z.z.
Zmena: 578/2004 Z.z., 581/2004 Z.z., 653/2004 Z.z., 656/2004 Z.z., 725/2004 Z.z.
Zmena: 5/2005 Z.z.
Zmena: 725/2004 Z.z.
Zmena: 15/2005 Z.z.
Zmena: 171/2005 Z.z.
Zmena: 8/2005 Z.z., 93/2005 Z.z.
Zmena: 342/2005 Z.z.
Zmena: 331/2005 Z.z.
Zmena: 341/2005 Z.z.
Zmena: 308/2005 Z.z.
Zmena: 558/2005 Z.z.
Zmena: 468/2005 Z.z., 473/2005 Z.z., 491/2005 Z.z., 538/2005 Z.z., 572/2005 Z.z., 573/2005 Z.z.,
610/2005 Z.z.
Zmena: 14/2006 Z.z., 15/2006 Z.z., 24/2006 Z.z.
Zmena: 117/2006 Z.z.
Zmena: 126/2006 Z.z., 342/2006 Z.z.
Zmena: 124/2006 Z.z., 224/2006 Z.z.
Zmena: 672/2006 Z.z., 693/2006 Z.z.
Zmena: 21/2007 Z.z.

Zmena: 43/2007 Z.z.
Zmena: 95/2007 Z.z.
Zmena: 220/2007 Z.z.
Zmena: 193/2007 Z.z.
Zmena: 279/2007 Z.z., 295/2007 Z.z.
Zmena: 342/2007 Z.z.
Zmena: 355/2007 Z.z., 359/2007 Z.z.
Zmena: 344/2007 Z.z., 358/2007 Z.z.
Zmena: 342/2007 Z.z.
Zmena: 309/2007 Z.z., 343/2007 Z.z., 460/2007 Z.z., 517/2007 Z.z., 537/2007 Z.z., 548/2007 Z.z.,
571/2007 Z.z., 577/2007 Z.z., 661/2007 Z.z.
Zmena: 647/2007 Z.z.
Zmena: 92/2008 Z.z., 112/2008 Z.z.
Zmena: 167/2008 Z.z.
Zmena: 405/2008 Z.z.
Zmena: 451/2008 Z.z.
Zmena: 514/2008 Z.z.
Zmena: 408/2008 Z.z.
Zmena: 214/2008 Z.z., 264/2008 Z.z., 465/2008 Z.z.
Zmena: 495/2008 Z.z., 8/2009 Z.z.
Zmena: 45/2009 Z.z.
Zmena: 188/2009 Z.z., 191/2009 Z.z.
Zmena: 292/2009 Z.z., 304/2009 Z.z., 305/2009 Z.z., 307/2009 Z.z.
Zmena: 465/2009 Z.z.
Zmena: 478/2009 Z.z., 513/2009 Z.z.
Zmena: 568/2009 Z.z., 570/2009 Z.z.
Zmena: 67/2010 Z.z.
Zmena: 594/2009 Z.z.
Zmena: 274/2009 Z.z., 136/2010 Z.z., 144/2010 Z.z.
Zmena: 92/2010 Z.z.
Zmena: 556/2010 Z.z.
Zmena: 514/2010 Z.z.
Zmena: 39/2011 Z.z.
Zmena: 119/2011 Z.z.
Zmena: 200/2011 Z.z.
Zmena: 223/2011 Z.z.
Zmena: 258/2011 Z.z.
Zmena: 254/2011 Z.z., 256/2011 Z.z.
Zmena: 342/2011 Z.z.
Zmena: 405/2011 Z.z.
Zmena: 363/2011 Z.z., 392/2011 Z.z.
Zmena: 324/2011 Z.z., 381/2011 Z.z., 392/2011 Z.z., 404/2011 Z.z., 409/2011 Z.z.
Zmena: 519/2011 Z.z.
Zmena: 392/2011 Z.z.
Zmena: 49/2012 Z.z., 96/2012 Z.z.
Zmena: 251/2012 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 286/2012 Z.z.
Zmena: 339/2012 Z.z., 351/2012 Z.z.
Zmena: 49/2012 Z.z., 336/2012 Z.z., 439/2012 Z.z., 447/2012 Z.z.
Zmena: 459/2012 Z.z.
Zmena: 144/2010 Z.z., 119/2011 Z.z., 286/2012 Z.z.
Zmena: 8/2013 Z.z.
Zmena: 39/2013 Z.z.
Zmena: 40/2013 Z.z.
Zmena: 75/2013 Z.z., 96/2013 Z.z.

Zmena: 72/2013 Z.z., 94/2013 Z.z.
Zmena: 122/2013 Z.z., 154/2013 Z.z.
Zmena: 213/2013 Z.z.
Zmena: 311/2013 Z.z., 319/2013 Z.z.
Zmena: 347/2013 Z.z.
Zmena: 547/2011 Z.z., 286/2012 Z.z., 387/2013 Z.z., 388/2013 Z.z., 474/2013 Z.z., 506/2013 Z.z.
Zmena: 35/2014 Z.z.
Zmena: 84/2014 Z.z.
Zmena: 58/2014 Z.z.
Zmena: 381/2011 Z.z., 152/2014 Z.z., 182/2014 Z.z., 162/2014 Z.z.
Zmena: 204/2014 Z.z.
Zmena: 204/2014 Z.z.
Zmena: 262/2014 Z.z.
Zmena: 335/2014 Z.z., 399/2014 Z.z.
Zmena: 293/2014 Z.z.
Zmena: 40/2015 Z.z., 120/2015 Z.z.
Zmena: 128/2015 Z.z.
Zmena: 129/2015 Z.z.
Zmena: 79/2015 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len "poplatky"), ktoré sa platia za úkony a
konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov 1) a DataCentra
(ďalej len "správny orgán").
§2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku
správnych poplatkov (ďalej len "sadzobník"). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.
§3
Poplatník
(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo
konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
§4
Oslobodenie od poplatkov
(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 práva 2) 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 predpisu 1c) 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 a nemocenského poistenia
(zabezpečenia), 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.
§5
Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou
(1) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou je uvedený v príslušnej položke
sadzobníka.
(2) Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok
vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.
(3) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.
Poplatok sa vypočíta, s výnimkou ustanovenou v § 7 ods. 9, s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma
prevyšujúca celé číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.
§6
Sadzby poplatkov
(1) Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo
základu poplatku. Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými
prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona 4) alebo podania
autorizovaného podľa osobitného predpisu 4a) alebo prostredníctvom integrovaného obslužného
miesta, 5) sadzba poplatkov je 50% zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku, najviac však znížená
o 70 eur, ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak. Ak sú súčasťou

návrhu podľa druhej vety prílohy, znížená sadzba poplatkov podľa druhej vety sa uplatní, ak sú tieto
prílohy v elektronickej podobe.
(2) Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.
§7
Platenie poplatkov
(1) Poplatky sa platia kolkovými známkami, 6) v hotovosti, platobnou kartou, poštovým
poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Kolkovými známkami
a v hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur. V
hotovosti a platobnou kartou možno platiť poplatky prostredníctvom technického vybavenia
právnickej osoby so 100% majetkovou účasťou štátu (ďalej len "prevádzkovateľ systému"), ak má na
to správny orgán vytvorené podmienky.
(2) Poplatky možno platiť aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo
akreditovaného platcu podľa osobitného predpisu. 6ab)
(3) Správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov je povinný na
základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom systému a správnym orgánom umožniť
umiestnenie a prevádzkovanie technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov; v
tomto prípade sa všeobecný predpis o správe majetku štátu 6ac) nepoužije. Podmienky umiestnenia a
prevádzkovania technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov upraví zmluva
medzi prevádzkovateľom systému a správnym orgánom; prevádzkovateľ systému a správny orgán sú
povinní uzavrieť takúto zmluvu podľa vzoru schváleného Ministerstvom financií Slovenskej
republiky. Vzor zmluvy podľa druhej vety sa zverejní na webovom sídle Ministerstva financií
Slovenskej republiky.
(4) Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia
prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, v hotovosti,
prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu podľa osobitného
predpisu. 6ab)
(5) Poplatky za úkony a konania vykonávané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľom Obchodného
vestníka podľa osobitného predpisu 6aa) sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky, poštovým poukazom, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo
akreditovaného platcu podľa osobitného predpisu. 6ab)
(6) Poplatky sa platia v eurách, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7) Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti, prevodom z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky alebo poštovým poukazom. Poplatky sa vyberajú v mene toho štátu, v
ktorom majú svoje sídlo, prepočítané z meny euro referenčným výmenným kurzom určeným a
vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 6a) v deň
predchádzajúci prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje
jeho suma. Zastupiteľský úrad môže prijať platbu aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo.
(8) Poplatník, ktorý je cudzozemcom, 7) môže platiť poplatky na hraničnom priechode
Slovenskej republiky v cudzej mene.
(9) Prepočet meny euro na cudziu menu a naopak sa vykoná referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, 6a) ktorý je
platný v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje poplatníkovi
jeho suma. Poplatky sa po prepočte zaokrúhľujú na celú základnú jednotku cudzej meny nahor.

(10) Platba vykonaná prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného
platcu podľa osobitného predpisu 6ab) sa považuje za uhradenú dňom doručenia zaručenej informácie
o úhrade podľa osobitného predpisu. 7aa)
§8
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní,
ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách
sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok
zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy
správneho orgánu na jeho zaplatenie.
(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na
základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné
do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách
sadzobníka nie je ustanovené inak.
§9
Následky nezaplatenia poplatku
Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná
a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno
odvolať.
§ 10
Vrátenie poplatku
(1) Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon
alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu
alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých
položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak. Na účely tohto zákona sa lehota ustanovená
osobitným predpisom považuje za zachovanú, ak v posledný deň lehoty správny orgán
a) odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu,
b) odošle spoplatnené vybavenie elektronicky podľa osobitného predpisu 7ab) alebo
c) odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie.
(2) Správny orgán rozhodne o vrátení sumy, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný
(ďalej len "preplatok").
(3) Poplatok a preplatok vráti správny orgán, ktorý poplatok vybral, do 30 dní odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku. Ak je správny orgán zapojený do
centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatok a preplatok vráti prevádzkovateľ systému
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia správneho orgánu o vrátení
poplatku alebo preplatku.
(4) Ak správny orgán alebo prevádzkovateľ systému nevráti poplatok alebo preplatok v lehote
uvedenej v odseku 3, je povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania z poplatku alebo preplatku,
ktorý sa mal vrátiť, vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej v deň vrátenia poplatku alebo preplatku. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej
centrálnej banky nedosiahne 5%, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej

sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 5%. Úrok z omeškania sa priznáva
za každý deň omeškania vrátenia poplatku alebo preplatku až do dňa ich vrátenia.
(5) Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka,
správny orgán môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65%
zo zaplateného poplatku; ustanovenia odsekov 3 a 4 sa použijú primerane. Poplatok, ktorý sa má
vrátiť, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
(6) Rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku musí obsahovať
a) označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku alebo preplatku rozhodol,
b) dátum vydania rozhodnutia,
c) presné označenie poplatníka,
d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok alebo
preplatok vracia,
f) spôsob úhrady poplatku,
g) evidenčné číslo platby poplatku, ak je pridelené centrálnym systémom evidencie poplatkov,
h) poplatok alebo preplatok, ktorý sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má poplatok alebo preplatok vrátiť,
i) podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie,
j) odtlačok úradnej pečiatky.
(7) Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku a preplatku sa nemožno odvolať. Rozhodnutie
nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
(8) Vo veciach Obchodného vestníka môže po predchádzajúcom súhlase poplatníka a po jeho
oboznámení o výške zaplateného poplatku, ktorý sa má vrátiť podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 5,
správny orgán poplatok vrátiť poštovým poukazom na účet poplatníka alebo prevodom z účtu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky aj bez vydania rozhodnutia, čo správny orgán vyznačí v spise.
(9) Správny orgán rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku nevydá, ak suma, ktorá sa
má vrátiť, neprevyšuje 1,70 eura. To neplatí, ak sa má vrátiť poplatok podľa odseku 1.
(10) Poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej
mene vráti do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo
preplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil
konanie; ustanovenie odseku 4 sa použije primerane.
(11) Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca
kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
§ 11
Zrušený od 1.1.2012
§ 12
Lehoty

(1) Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí v posledný deň lehoty na pošte, v hotovosti na
správnom orgáne, platobnou kartou alebo odpísaním z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky.
(2) Ak sa poplatok platí prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo
akreditovaného platcu podľa osobitného predpisu, 6ab) lehota je zachovaná, ak je zaručená informácia
o úhrade podľa osobitného predpisu 7aa) doručená najneskôr v posledný deň lehoty.
(3) Ak v odseku 1 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia všeobecného predpisu
o správnom konaní. 7a)
§ 13
Zánik práva správneho orgánu a povinnosti poplatníka
(1) Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť poplatníka zaplatiť poplatok zanikne
uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo
konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie a na zaplatenie poplatku.
(2) Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť poplatníka uhradiť rozdiel medzi zaplateným
poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej len "doplatok") zanikne po uplynutí troch rokov
od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.
(3) Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov
od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný ( § 8).
(4) Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku, doplatku alebo na ich vymáhanie a
ak o tom upovedomí poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v
ktorom sa takýto úkon vykonal.
(5) Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím
desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.
§ 14
Vymáhanie poplatkov
Splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha podľa všeobecného predpisu o správnom
konaní 7b) ten správny orgán, ktorý vykonal úkon alebo uskutočnil konanie.
§ 15
Kontrola poplatkov
(1) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonáva v daňových úradoch a colných
úradoch kontrolu 7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia
poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov a v daňových úradoch a colných úradoch,
ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, kontrolu 7c) správnosti a včasnosti
platenia poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.
(2) Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti, okrem
odseku 1, kontrolu 7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu
platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov a v správnych orgánoch, ktoré sú
zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, kontrolu 7c) správnosti a včasnosti platenia
poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.

(3) Orgány územnej samosprávy vykonávajú kontrolu 7d) správnosti a včasnosti vyberania
poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania
poplatkov, ktoré sú ich príjmom.
(4) Správa finančnej kontroly 7e) vykonáva u prevádzkovateľa systému vládny audit
evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov.
§ 15a
Evidencia poplatkov
(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú
príjmom štátneho rozpočtu, prostredníctvom prevádzkovateľa systému.
(2) Správne orgány, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú
povinné viesť priebežnú evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, ich počte, o
príslušných sadzbách poplatkov a sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.
§ 16
Pokuty
(1) Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží
daňový úrad pokutu až do sumy 166 eur podľa závažnosti a prípadných následkov takéhoto konania
správneho orgánu. Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo k náprave.
(2) Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 8)
(3) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 17
Rozpočtové určenie výnosu poplatkov
(1) Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov alebo
rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán vykonal úkon alebo uskutočnil konanie.
(2) Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odviesť do 15
pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet miestne príslušného daňového úradu. Správny
orgán, ktorý je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené v hotovosti do
pokladne prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovateľa systému odvedie do 15 pracovných
dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet prevádzkovateľa systému. Zastupiteľské úrady Slovenskej
republiky vybrané sumy poplatkov v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 9 zúčtujú prostredníctvom
preddavkového účtu Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
ktoré do konca nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu vybraných poplatkov na účet miestne
príslušného daňového úradu.
(3) Prevádzkovateľ systému odvádza na príjmový účet štátneho rozpočtu sumy poplatkov
vždy do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto sumy prijal.
(4) Poplatky platené kolkovými známkami sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky.
§ 18
Konanie
(1) V konaní vo veci poplatkov sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,
8) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak sú v sadzobníku ustanovené ďalšie oslobodenia ako sú uvedené v § 4, správny orgán
rozhodnutie o oslobodení nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu.
(3) Správny orgán rozhodnutie nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu, ak podľa
sadzobníka je splnomocnený
a) upustiť od vybratia poplatku,
b) znížiť poplatok alebo
c) zvýšiť poplatok.
§ 18a
Prevádzkovateľ systému
(1) Prevádzkovateľ systému je povinný
a) zabezpečiť technické vybavenie a podmienky na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov,
b) zabezpečiť evidenciu platieb poplatkov,
c) zabezpečiť zúčtovanie a prevod peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu,
d) umožniť poplatníkovi kontrolu vykonanej platby a použitie danej platby na požadovaný úkon alebo
konanie,
e) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej podľa odseku 2.
(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a prevádzkovateľ systému uzatvoria zmluvu, v
ktorej dohodnú podrobnosti o povinnostiach podľa odseku 1, ktorých plnenie je službou vo verejnom
záujme podľa osobitného predpisu. 8ac) Zmluva podľa prvej vety musí obsahovať podmienky a
náležitosti ustanovené osobitným predpisom, 8ac) a to najmä obsah a trvanie záväzkov služby vo
verejnom záujme, spôsob výpočtu výšky náhrady za službu vo verejnom záujme, kontrolu a
prehodnocovanie výšky poskytnutej náhrady za službu vo verejnom záujme a opatrenia na
predchádzanie vzniku nadmernej náhrady za službu vo verejnom záujme a na jej vrátenie. Zmluvu
podľa prvej vety zverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v Centrálnom registri zmlúv.
8ad)
§ 19
Prechodné ustanovenie
Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a
vymáhajú podľa doterajších predpisov, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené
inak.
§ 19a
Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie
predpisy.
§ 19b
Prechodné ustanovenie
Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie
predpisy.

§ 19c
Prechodné ustanovenie
Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších
predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2001.
§ 19d
Prechodné ustanovenie
Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších
predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2004.
§ 19e
Prechodné ustanovenie
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31. decembra 2004, vyberie sa poplatok
podľa položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov podľa doterajších predpisov.
§ 19f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1) Ak je základ poplatku podľa § 5 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa
prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa na celé eurá nadol.
(2) Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1.
januári 2009 sa sumy v slovenských korunách prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa
na najbližší eurocent nadol. Celková suma základu poplatku sa vypočíta sčítaním všetkých súm a
zaokrúhli na celé eurá nadol.
(3) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v
období duálneho hotovostného peňažného obehu 8aa) sa poplatok platí, s výnimkou uvedenou v
odseku 4, v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa
osobitného predpisu 8ab) alebo v slovenských korunách. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného
peňažného obehu sa poplatok platí v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá
zaokrúhleného podľa osobitného predpisu. 8ab)
(4) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v
období duálneho hotovostného peňažného obehu 8aa) sa poplatok, ktorý sa má platiť kolkovými
známkami, platí kolkovými známkami v slovenských korunách alebo kolkovými známkami v eurách v
sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety
v znení účinnom od 1. januára 2009. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa
poplatok uhradí kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom
na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009.
(5) Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po
1. januári 2009 vráti, prípadne sa vráti jeho pomerná časť v sume, ktorá zodpovedá poplatku alebo
jeho pomernej časti zaplatenej v slovenských korunách, prepočítanej konverzným kurzom na eurá a
zaokrúhlenej na eurocenty nahor.
§ 19g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
Ak sa začali konania vo veciach poplatkov a neboli právoplatne ukončené do 31. decembra
2011 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, dokončia sa podľa toho predpisu.

§ 19ga
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky
podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012.
§ 19gb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1) Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný podľa predpisov účinných do 30. novembra
2013, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013. Konania vo veciach
poplatkov začaté a právoplatne neukončené do 30. novembra 2013, sa dokončia podľa predpisov
účinných do 30. novembra 2013.
(2) Právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj,
výmenu a odkupovanie kolkových známok podľa zákona č. 264/2008 Z.z. o kolkových známkach a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľom systému
podľa tohto zákona od 1. decembra 2013.
(3) Na kontrolu poplatkov vykonávanú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013 sa od
1. decembra 2013 uplatnia ustanovenia § 15 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 30. novembra 2013.
§ 19h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014
Poplatník môže do 31. decembra 2014 poplatok platiť aj kolkovou známkou vydanou do 30.
júna 2014 podľa predpisu účinného do 30. júna 2014.
§ 19i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. januára 2015
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 1. januára 2015, vyberajú sa poplatky podľa
predpisov účinných do 1. januára 2015.
§ 20
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1. zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
58/1995 Z.z.,
2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z.z., ktorou sa určujú
správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových
cudzozemcov.
§ 21
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.
Zákon č. 123/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1996.

Zákon č. 224/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1997.
Zákon č. 70/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 5. júlom 1997.
Zákon č. 1/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1998.
Zákon č. 232/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 15. septembrom 1999.
Zákon č. 3/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2000.
Zákon č. 142/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2000.
Zákony č. 211/2000 Z.z. a č. 468/2000 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2001.
Zákon č. 553/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2002.
Zákon č. 118/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 15. marcom 2002.
Zákon č. 96/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2002.
Zákon č. 215/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2002.
Zákon č. 237/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2002.
Zákony č. 418/2002 Z.z., č. 457/2002 Z.z. a č. 477/2002 Z.z. nadobudli účinnosť 1.
septembrom 2002.
Zákon č. 465/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2002.
Zákon č. 480/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003.
Zákon č. 217/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2003.
Zákon č. 245/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 31. júlom 2003.
Zákon č. 469/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2003.
Zákony č. 190/2003 Z.z. a č. 583/2003 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 5/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2004.
Zákon č. 450/2003 Z.z. nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení
Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon č. 199/2004 Z.z. nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení
Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon č. 204/2004 Z.z. nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení
Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon č. 347/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2004.
Zákon č. 434/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2004.
Zákon č. 382/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2004.

Zákony č. 533/2004 Z.z. a č. 572/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. novembrom 2004.
Zákony č. 541/2004 Z.z. a č. 633/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. decembrom 2004.
Zákony č. 578/2004 Z.z., č. 581/2004 Z.z., č. 653/2004 Z.z. a č. 656/2004 Z.z. nadobudli
účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 725/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2005 s výnimkou § 109 písm. c) v
bode dvadsiatomdruhom v čl. V, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2006, a bodov 1, 2, 5 až 10 v čl. IV
a čl. VIII, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2005.
Zákon č. 5/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2005.
Zákon č. 15/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2005.
Zákon č. 171/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2005.
Zákony č. 8/2005 Z.z. a č. 93/2005 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2005.
Zákon č. 342/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2005.
Zákon č. 331/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 18. augustom 2005.
Zákon č. 341/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2005.
Zákon č. 308/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 8. októbrom 2005.
Zákon č. 558/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 15. decembrom 2005.
Zákony č. 468/2005 Z.z., č. 473/2005 Z.z., č. 491/2005 Z.z., č. 538/2005 Z.z., č. 572/2005
Z.z., č. 573/2005 Z.z. a č. 610/2005 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2006.
Zákony č. 14/2006 Z.z., č. 15/2006 Z.z. a č. 24/2006 Z.z. nadobudli účinnosť 1. februárom
2006.
Zákon č. 117/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2006.
Zákony č. 126/2006 Z.z. a č. 342/2006 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júnom 2006.
Zákony č. 124/2006 Z.z. a č. 224/2006 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2006.
Zákony č. 672/2006 Z.z. a č. 693/2006 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2007.
Zákon č. 21/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 15. januárom 2007.
Zákon č. 43/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2007.
Zákon č. 95/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2007.
Zákon č. 220/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 31. májom 2007.
Zákon č. 193/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2007.
Zákony č. 279/2007 Z.z. a č. 295/2007 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2007.

Zákon č. 342/2007 Z.z. nadobudol účinnosť dňom 26. júlom 2007 okrem bodov 6. a 7., ktoré
nadobudli účinnosť dňom určeným rozhodnutím Rady o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach
Slovenskej republiky prijatým na základe čl. 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k
Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákony č. 355/2007 Z.z. a č. 359/2007 Z.z. nadobudli účinnosť 1. septembrom 2007.
Zákony č. 344/2007 Z.z. a č. 358/2007 Z.z. nadobudli účinnosť 1. októbrom 2007.
Zákony č. 309/2007 Z.z., č. 343/2007 Z.z., č. 460/2007 Z.z., č. 517/2007 Z.z., č. 537/2007
Z.z., č. 548/2007 Z.z., 571/2007 Z.z., č. 577/2007 Z.z. a č. 661/2007 Z.z. nadobudli účinnosť 1.
januárom 2008.
Zákon č. 647/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 15. januárom 2008.
Zákony č. 92/2008 Z.z. a č. 112/2008 Z.z. nadobudli účinnosť 1. aprílom 2008.
Zákon č. 167/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2008.
Zákon č. 405/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2008.
Zákon č. 451/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2008.
Zákon č. 514/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 15. decembrom 2008.
Zákon č. 408/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 25. decembrom 2008.
Zákony č. 214/2008 Z.z., č. 264/2008 Z.z. a č. 465/2008 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom
2009.
Zákony č. 495/2008 Z.z. a č. 8/2009 Z.z. nadobudli účinnosť 1. februárom 2009.
Zákon č. 45/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2009.
Zákony č. 188/2009 Z.z. a č. 191/2009 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júnom 2009.
Zákony č. 292/2009 Z.z., 304/2009 Z.z., 305/2009 Z.z. a 307/2009 Z.z. nadobudoli účinnosť
1. septembrom 2009.
Zákon č. 465/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2009.
Zákony č. 478/2009 Z.z. a č. 513/2009 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2010.
Zákony č. 568/2009 Z.z. a č. 570/2009 Z.z. nadobudli účinnosť 1. februárom 2010.
Zákon č. 67/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 27. februárom 2010.
Zákon č. 594/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 5. aprílom 2010.
Zákon č. 274/2009 Z.z. a zákon č. 136/2010 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júnom 2010.
Zákon č. 144/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2010 okrem čl. II bodov 3 a 5, ktoré
nadobúdajú účinnosť 19. januárom 2013.

Zákon č. 92/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 28. júlom 2010.
Zákon č. 514/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 556/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 31. decembrom 2010.
Zákon č. 39/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2011.
Zákon č. 119/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2011 okrem čl. I bodov 6 až 8, 10, 12,
15 až 27, 33 a položky 63 písm. b) v čl. II druhom bode, ktoré nadobudli účinnosť 19. januárom 2013.
Zákon č. 200/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2011.
Zákon č. 223/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 20. júlom 2011.
Zákon č. 258/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 3. augustom 2011.
Zákony č. 254/2011 Z.z. a 256/2011 Z.z. nadobudli účinnosť 1. septembrom 2011.
Zákon č. 342/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2011.
Zákon č. 405/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 26. novembrom 2011.
Zákon č. 363/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2011.
Zákon č. 392/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2011 okrem čl. III. bodov 1 až 4,
ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2012, a okrem čl. III. bodu 5, ktorý nadobudol účinnosť 30.
júnom 2012.
Zákony č. 324/2011 Z.z., 404/2011 Z.z. a 409/2011 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 381/2011 Z.z. v znení zákona č. 347/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012
okrem článku III bodu 15 ( § 19h), ktorý nadobudol účinnosť 1. júlom 2014.
Zákon č. 519/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2012.
Zákon č. 49/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2012 okrem čl. II bodu 3, ktorý nadobudol
účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 96/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2012.
Zákon č. 251/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2012.
Zákon č. 286/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2012 okrem čl. I štyridsiateho bodu,
ktorý nadobudol účinnosť 19. januárom 2013 a čl. I prvého bodu, ktorý nadobudol účinnosť 1.
januárom 2014.
Zákony č. 339/2012 Z.z. a č. 351/2012 Z.z. nadobudli účinnosť 1. decembrom 2012.
Zákony č. 336/2012 Z.z., č. 439/2012 Z.z. a č. 447/2012 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom
2013.
Zákon č. 459/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 2. januárom 2013.
Zákon č. 8/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2013.

Zákon č. 39/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 15. marcom 2013.
Zákon č. 40/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2013.
Zákon č. 75/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2013.
Zákon č. 72/2013 Z.z.. nadobudol účinnosť 1. júnom 2013.
Zákon č. 547/2011 Z.z. v znení zákona č. 440/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom
2014.
Zákon č. 96/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2013.
Zákon č. 94/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2013.
Zákony č. 122/2013 Z.z. a č. 154/2013 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2013.
Zákon č. 213/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2013.
Zákony č. 311/2013 Z.z. a č. 319/2013 Z.z. nadobudli účinnosť 1. novembrom 2013.
Zákon č. 347/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2013.
Zákony č. 387/2013 Z.z., č. 388/2013 Z.z., č. 474/2013 Z.z. a č. 506/2013 Z.z. nadobudli
účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 35/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2014.
Zákon č. 84/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 15. aprílom 2014.
Zákon č. 58/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2014.
Zákony č. 152/2014 Z.z., č. 182/2014 Z.z. a 162/2014 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2014.
Zákon č. 204/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2014 okrem čl. V bodu 1, ktorý
nadobudol účinnosť 1. septembrom 2014.
Zákon č. 262/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2014.
Zákony č. 335/2014 Z.z. a č. 399/2014 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 293/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 2. januárom 2015.
Zákony č. 40/2015 Z.z. a č. 120/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2015.
Zákon č. 128/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2015.
Zákon č. 129/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2015.
Zákon č. 79/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.

Vladimír Mečiar v.r.
Príloha
Sadzobník správnych poplatkov
XVI. ČASŤ
PRIEMYSELNÉ PRÁVA
Položka 214
a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov
alebo z úradných listín uvedených v tejto časti
sadzobníka, za každú aj začatú stranu
3 eurá
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky
spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu
50 eur
Položka 215
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti
sadzobníka o
a) pokračovanie v konaní
66 eur
b) uvedenie do predošlého stavu
166 eur
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty
20 eur
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé
osvedčenie
20 eur
PATENTY
Položka 216
a) Podanie patentovej prihlášky
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami
27 eur
2. iným prihlasovateľom ako
pôvodcom alebo
prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so
spolupôvodcami
53 eur
b) Podanie žiadosti o
1. dodatočné priznanie práva prednosti
66 eur
2. dodatočné uznanie prioritného dokladu
66 eur
3. zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou
ustanovenou zákonom
20 eur
4. zápis prevodu alebo prechodu patentovej prihlášky
na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo
prechodu patentu na iného majiteľa do registra
27 eur
5. zápis ďalšieho pôvodcu vynálezu do registra
17 eur
6. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého
pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa patentovej prihlášky, pôvodcu
vynálezu alebo majiteľa patentu do registra, za
každú patentovú prihlášku alebo patent
7 eur
7. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa patentovej
prihlášky alebo majiteľa patentu do registra, za
každú patentovú prihlášku alebo patent
7 eur
8. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia
do registra, za každý patent
17 eur
9. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia

do registra
17 eur
10. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia
do registra
17 eur
11. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do
registra
17 eur
12. zrušený od 1.1.2008
13. zrušený od 1.1.2008
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu
patentovej prihlášky
1. do 10 uplatnených patentových nárokov
116 eur
2. za každý ďalší uplatnený nárok
17 eur
d) Vydanie patentovej listiny
1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo
výkresov
66 eur
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo
výkres
7 eur
e) Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného
osvedčenia
166 eur
f) Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného
osvedčenia podľa osobitného predpisu 47)
100 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto
položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991
Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
v znení neskorších predpisov.
Poznámka
Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný
do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.
Položka 216a
a) Zmena
európskej patentovej prihlášky na národnú
patentovú
prihlášku, národnú prihlášku úžitkového
vzoru alebo národnú prihlášku osvedčenia o užitočnosti
podľa čl. 135 ods. 2 a čl. 140 Európskej patentovej
dohody, za každý štát
20 eur
b) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu patentových
nárokov alebo opraveného prekladu patentových
nárokov verejnosti a oznámenie vo Vestníku Úradu
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
7 eur
c) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného
prekladu, alebo prekladu zmeneného znenia európskeho
patentu
116 eur
d) Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu
európskeho patentového spisu v dodatočnej lehote
232 eur
Položka 217
a) Podanie žiadosti o určenie, či riešenie patrí do
rozsahu patentu
166 eur
b) Podanie návrhu na zrušenie patentu po uplynutí
šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o udelení patentu
50 eur
c) Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu
50 eur

d) Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového
ochranného osvedčenia
50 eur
e) Podanie návrhu na odňatie a prepis patentu alebo
patentovej prihlášky
33 eur
Položka 218
Zrušená od 1.2.2009
Položka 219
Zrušená od 1.1.2008
Položka 219a
Zrušená od 15.9.1999
Nadpis zrušený od 15.9.1999
Položka 220
a) Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky
podľa Zmluvy o patentovej spolupráci
66 eur
b) Za úkony úradu spojené s oneskoreným predložením
prekladu
130 eur
c) Za úkony úradu spojené s oneskorenou platbou poplatku za
medzinárodné podanie a medzinárodnú rešerš
50%
poplatku za
medzinárodné
podanie
d) Za odoslanie archívnej a rešeršnej kópie do
Medzinárodného úradu, ak úrad nie je príslušným
prijímacím úradom
30 eur
e) Za obnovenie práva na prioritu
166 eur
ÚŽITKOVÉ VZORY
Položka 221
a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami
33 eur
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo
prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so
spolupôvodcami
66 eur
b) Podanie žiadosti o
1. odklad zverejnenia prihlášky
17 eur
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky úžitkového
vzoru na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo
prechodu úžitkového vzoru na iného majiteľa
27 eur
3. zápis ďalšieho pôvodcu úžitkového vzoru
17 eur
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého
pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa
úžitkového vzoru,
pôvodcu
úžitkového vzoru alebo majiteľa úžitkového vzoru,
za každú prihlášku alebo zapísaný úžitkový vzor
7 eur
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo
majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihlášku
úžitkového vzoru alebo zapísaný úžitkový vzor
7 eur
6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia
do registra úžitkových vzorov, za každý úžitkový

vzor
17 eur
7. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia
do registra
17 eur
8. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia
do registra
17 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto
položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 222
a) Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie
patrí do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru
166 eur
b) Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do
registra
27 eur
c) Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra
úžitkových vzorov
50 eur
d) Podanie žiadosti o prepis majiteľa úžitkového vzoru
33 eur
Položka 223
Predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru
1. po prvý raz o tri roky
133 eur
2. po prvý raz o tri roky v dodatočnej lehote
do šiestich mesiacov od skončenia platnosti
úžitkového vzoru
266 eur
3. po druhý raz o tri roky
266 eur
4. po druhý raz o tri roky v dodatočnej lehote do
šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového
vzoru
531 eur
Poznámky
Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra
úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti,
poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti
majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od
vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
DIZAJNY
Položka 224
a) Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu
1. pôvodcom alebo spolu pôvodcami
20 eur
2. iným prihlasovateľom ako
pôvodcom alebo
prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so
spolu pôvodcami
40 eur
b) Podanie hromadnej prihlášky dizajnu
1. pôvodcom alebo spolu pôvodcami
20 eur
2. iným prihlasovateľom ako
pôvodcom alebo
prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so
spolu pôvodcami
40 eur
3. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške

prihlásený pôvodcom alebo spolu pôvodcami
4. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške
prihlásený iným prihlasovateľom ako pôvodcom
alebo prihlasovateľom, ktorí nie sú zhodní so
spolu pôvodcami
13 eur

7 eur

c) Podanie žiadosti o
1. odklad zverejnenia dizajnu
33 eur
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky dizajnu na
iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu
zapísaného dizajnu na iného majiteľa
27 eur
3. zápis ďalšieho pôvodcu dizajnu
17 eur
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého
pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa, pôvodcu dizajnu alebo majiteľa
zapísaného dizajnu, za každú prihlášku dizajnu
alebo zapísaný dizajn
7 eur
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa dizajnu alebo
majiteľa zapísaného dizajnu, za každú prihlášku
dizajnu alebo zapísaný dizajn
7 eur
6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia
do registra dizajnov, za každý zapísaný dizajn
17 eur
7. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia
do registra dizajnov
17 eur
8. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do
registra dizajnov
17 eur
9. zrušený od 1.1.2008
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto
položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 225
a) Podanie žiadosti o určenie, či vonkajšia úprava
výrobku patrí do rozsahu zapísaného dizajnu
166 eur
b) Podanie návrhu na výmaz
1. zapísaného dizajnu z registra dizajnov
50 eur
2. za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom
dizajne
17 eur
Položka 226
Predĺženie platnosti zápisu dizajnu
1.
2.
3.
4.

po
po
po
po

prvý raz o päť rokov
druhý raz o päť rokov
tretí raz o päť rokov
štvrtý raz o päť rokov

100 eur
200 eur
300 eur
400 eur

Poznámky
1. Ak dôjde k zápisu dizajnu do registra dizajnov po
uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie
je splatný bez žiadosti majiteľa zapísaného dizajnu
do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe

písomnej výzvy.
2. Ak žiadosť nebola podaná v poslednom roku platnosti
zapísaného dizajnu, je možné ju podať najneskôr do
šiestich mesiacov od skončenia jeho platnosti.
Splnomocnenie
Správny orgán zvýši poplatok podľa tejto položky na
dvojnásobok, ak žiadosť o predĺženie platnosti
zapísaného dizajnu nebola podaná v poslednom roku
platnosti zapísaného dizajnu.
TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV
Položka 227
a) Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov
166 eur
b) Podanie žiadosti o
1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky topografie
polovodičových výrobkov na iného prihlasovateľa
alebo prevodu alebo prechodu zapísanej topografie
polovodičových výrobkov na iného majiteľa
27 eur
2. zápis ďalšieho pôvodcu topografie polovodičových
výrobkov
17 eur
3. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého
pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa
topografie
polovodičových
výrobkov, pôvodcu topografie polovodičových
výrobkov alebo majiteľa topografie polovodičových
výrobkov, za každú prihlášku alebo zapísanú
topografiu polovodičových výrobkov
7 eur
4. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo
majiteľa topografie polovodičových výrobkov
7 eur
5. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia
do registra topografií polovodičových výrobkov,
za každú topografiu polovodičových výrobkov
17 eur
6. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do
registra
17 eur
7. zápis záložného práva alebo jeho zániku do registra
17 eur
8. zápis súdneho sporu alebo jeho ukončenia do registra 17 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto
položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 228
Návrh na výmaz
polovodičových výrobkov

topografie

z

registra topografií
133 eur

OCHRANNÉ ZNÁMKY
Položka 229
a) Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky
1. individuálnej ochrannej známky do troch tried

tovarov alebo služieb
166 eur
2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried
tovarov alebo služieb
332 eur
3. individuálnej
alebo
kolektívnej ochrannej
známky, za každú triedu tovarov alebo služieb nad
tri triedy
17 eur
b) Podanie žiadosti o
1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky ochrannej
známky na iného prihlasovateľa alebo prevodu
alebo prechodu práva na ochrannú známku na iného
majiteľa
27 eur
2. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého
pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,
za každú prihlášku alebo zapísanú ochrannú známku
3. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo
majiteľa ochrannej známky, za každú ochrannú
známku
7 eur
4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia
do registra ochranných známok, za každú ochrannú
známku
17 eur
5. zápis zúženia zoznamu tovarov alebo služieb
ochrannej známky, zmenu licenčnej zmluvy alebo
zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky,
úpravu v ochrannej známke
17 eur
6. zápis záložného práva na ochrannú známku alebo
zápis jeho ukončenia
17 eur
7. zrušený od 1.1.2008

7 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto
položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 230
a) Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na
vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
50 eur
b) Podanie námietok proti zápisu označenia do registra
ochranných známok
27 eur
c) Návrh na odňatie a prepis majiteľa ochrannej známky
33 eur
Položka 231
Obnova zápisu
a) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov
alebo služieb
133 eur
b) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov
alebo služieb
266 eur
c) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov
alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby,
najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu
d) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov
alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby,
najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu

266 eur

531 eur

e) individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky,
za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy

16,50 eura

Poznámka
Ak dôjde k zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok
po uplynutí jej ochrannej doby, poplatok za obnovu zápisu je splatný
bez žiadosti majiteľa ochrannej známky do dvoch mesiacov od vydania
osvedčenia na základe písomnej výzvy.
Položka 232
Podanie žiadosti o
a) medzinárodný zápis ochrannej známky
100 eur
b) obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky
66 eur
c) vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom
zápise ochrannej známky
33 eur
d) zápis zmeny v medzinárodnom registri, ktorou je
zmena majiteľa medzinárodnej ochrannej známky,
zúženie zoznamu tovarov a služieb, vzdanie sa
ochrany aspoň v jednom vyznačenom štáte, výmaz
medzinárodnej ochrannej známky, zmena mena, adresy
majiteľa, zástupcu
17 eur
e) zápis licencie pre medzinárodnú ochrannú známku

17 eur

OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV
Položka 233
Podanie prihlášky označenia
zemepisného označenia výrobku

pôvodu

Položka 234
Návrh na zrušenie označenia
zemepisného označenia výrobku

výrobku alebo
66 eur

pôvodu

výrobku
133 eur

alebo

Položka 235
a) Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia
pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku
33 eur
b) Zápis zmeny v medzinárodnom registri označení pôvodu
17 eur
c) Podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku
alebo zemepisného označenia výrobku do registra
Európskej komisie
66 eur
d) Podanie námietok proti žiadosti o zápis označenia
pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku
do registra Európskej komisie
33 eur

