
Sadzobník správnych poplatkov 

 
Položka 3   

 

1. Osvedčenie 

 

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis  2,00 € 

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu,  

za každý odtlačok a za každý podpis 5,00 € 

 

2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov  

a v žiadosti o odpis registra trestov  2,00 € 

 

Položka 6   

 

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

sadzobníka  4,50 € 

 

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

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

inej položky sadzobníka  16,50 € 

 

c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej 

položky sadzobníka  6,50 € 

 

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

poškodený preukaz (svedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe 

nasledujúcich rokoch 33,00 € 

  

Položka 8  

 

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného 

oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5,00 € 

  

Položka 9  

 

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

účastníka konania   16,50 € 

 

Položka 15  

 



Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie 

 

1. fyzická osoba  9,50 € 

2. právnická osoba 165,50 € 

  

Položka 38  

Vydanie rybárskeho lístka 

 

a) týždenný  1,50 € 

b) mesačný  3,00 € 

c) ročný   7,00 € 

d) trojročný  17,00 € 

 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov. 

 

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 € 

2. pre právnickú osobu      100 € 

 

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby      20 € 

 

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 € 

2. na stavbu bytového domu 200 € 

 

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 € 

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2  50 € 

 



c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie 

 

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35 € 

2. bytových domov 100 € 

 

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb 

na individuálnu rekreáciu 

 

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 € 

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 € 

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,  

malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30 € 

4. na spevnené plochy a parkoviská 30 € 

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné 

            kuchyne, bazény, sklady  30 € 

 

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným 

budovám 

 

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  50 € 

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50 € 

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne 

            odpadových vôd, jazierka  50 € 

4. na spevnené plochy a parkoviská  50 € 

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady. 50 € 

 

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb  

pred dokončením podľa písmen d) a e) 

 20 € 

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb 

 a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade 

 

do 50 000 € vrátane 100 € 

nad 50 000 € do 100 000 € vrátane 200 € 

nad 100 000 € do 500 000 € vrátane. 400 € 

nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane 600 € 

nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane 800 € 

nad 10 000 000 € 1 000 € 

 

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné 

    stavebné povolenie na stavby 50 € 



  

Položka 60a 

 

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre 

 

1. právnickú osobu  100 € 

2. fyzickú osobu  30 € 

 

b) Žiadosť o zmenu doby trvania 

 

1. reklamnej stavby, na kt. najväčšia inf. plocha má veľkosť od 3m2 do 20 m2  60 € 

2. reklamnej stavby, na .kt. najväčšia inf. plocha je väčšia ako 20 m2  150 € 

 

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre 

 

1. právnickú osobu  50 € 

2. fyzickú osobu  20 € 

 

d) Ohlásenie reklamnej stavby , na kt. najväčšia inf. plocha je menšia ako 3m2 30 € 

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre 

 

1. právnickú osobu  30 € 

2. fyzickú osobu  10 € 

 

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby 

     a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia     

 80 € 

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná 

    dokumentácia stavby       10 € 

 

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe  30 € 

 

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby       10 € 

  

 

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 € 

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre  

    právnickú osobu 50 € 

    fyzickú osobu 20 € 

3. terénnych úprav pre 

 

    právnickú osobu   100 € 

    fyzickú osobu  20 € 

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti   100 € 

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia  20 € 

  

Položka 62a 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

 

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie 

 

1. rodinný dom 35 € 

2. bytový dom 120 € 

 

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy 

    alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) 

 

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 € 

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50 € 

 

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie 

 

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25 € 

2. bytových domov 50 € 

 

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo 

stavieb na individuálnu rekreáciu 

 

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 20 € 

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20 € 

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne 

    odpadových vôd, jazierka 20 € 



4. na spevnené plochy a parkoviská 20 € 

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné 

   kuchyne, bazény, sklady 20 € 

 

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným 

budovám 

 

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami. 30 € 

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 € 

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne 

    odpadových vôd, jazierka 30 € 

4. na spevnené plochy a parkoviská  30 € 

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 30 € 

 

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20 € 

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb 

    pri predpokladanom rozpočtovom náklade 

    do 50 000 € vrátane 60 € 

    nad 50 000 € do 100 000 € vrátane 120 € 

    nad 100 000 € do 500 000 € vrátane 250 € 

    nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane 400 € 

    nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane 530 € 

    nad 10 000 000 € 660 € 

h) na reklamné stavby, na kt. najväčšia inf. plocha je väčšia ako 20 m2 50 € 

 

Položka 80a  

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80 

 

1. do 24 hodín od doručenia žiadosti  75 € 

2. do 48 hodín od doručenia žiadosti  55 € 

  

Poznámka 

Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote. 

  



Položka 83  

a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice  470 € 

b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty 340 € 

c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. 

a II. triedy  170 € 

d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice  

alebo rýchlostnej cesty 100 € 

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. 

triedy a miestnych komunikácií  70 € 

f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne 

obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií  40 € 

  

Položka 84  

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo 

účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy   75 € 

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu  40 € 

 

Položka 85  

a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie 

 115 € 

b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie  

na umiestnenie  

1. reklamnej stavby, na kt. najväčšia inf. plocha je menšia ako 3 m2 30 € 

2. reklamnej stavby, na kt. najväčšia inf. plocha má veľkosť od 3 m2 od 20 m2 60 € 

3. reklamnej stavby, na kt. najväčšia inf. plocha je väčšia ako 20 m2 150 € 

  500 € 

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti  30 € 

d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s 

 

1. cestou   115 € 

2. miestnou komunikáciou  75 € 

  

Splnomocnenie 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na 

päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. 

  

Poznámky 

Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne. 

  

Položka 140  

 



a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier: 

 

3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj   1 500 € 

6. kurzové stávky 4 000 € 

 

b) oznámenie PO alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, 

tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo  o zámere pokračovať v prevádzkovaní 

 100 € 

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania 

prevádzkovateľa hazardnej hry pri 

 

1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom 

až piatom bode  200 € 

2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom 

až desiatom bode 800 € 

 

e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo 

zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie 100  € 

 

Položka 142  

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne 

hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 € 

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne 

 hospodáriaceho roľníka  1,50 € 

  

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 platenie dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy 

na danie v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu  

podľa osobitného predpisu 32a)   9,50 € 

b) Vydanie potvrdenia obcou alebo orgánom finančnej správy 

podľa osobitných predpisov 32a)  3,00 € 

c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré 

predloží žiadateľ  1,50 € 

 

Položka 160  

 

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu 

podľa osobitného zákona 36p) - Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 



 

1. fyzická osoba    10 € 

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na 

podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou 

žiadosťou    100 € 

  

Položka 161  

Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom 36p) 

 

1. fyzická osoba   10 € 

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,  

   ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou    100 € 

  


