Výber zo zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.
(výber správnych poplatkov týkajúcich sa oblasti cestnej premávky s účinnosťou od
1.1.2016)

VI. ČASŤ
DOPRAVA
Položka 63
Vydanie vodičského preukazu alebo
medzinárodného vodičského preukazu .....
Splnomocnenie
Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie
správny orgán poplatok do výšky
štvornásobku príslušnej sadzby,
ak vydáva vodičský preukaz urýchlene do
dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť
poplatníka.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú
oslobodené osoby staršie ako 65 rokov,
ktorým sa vodičský preukaz vydáva
s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa
vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný
vodičský preukaz
ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom,
alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo v
medzinárodnom
vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená
výrobcom vodičského preukazu alebo
medzinárodného vodičského
preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom,
ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný
vodičský preukaz vydal.
Položka 63a

6,50 eura

a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného
označenia vozidla a preukazu osobitného
označenia vozidla19a).........
b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu
osobitného označenia vozidla 19a) ako náhrady
za zničený, stratený,
odcudzený alebo poškodený preukaz
osobitného označenia vozidla 19a)
Položka 64

3 eurá

Povolenie výnimky20) z
právnych predpisov na úseku

0,50 eura

bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky,
a) ktorá nepresahuje územie
okresu
1. na dobu do jedného roka
2. na dobu dlhšiu ako jeden
rok

15 eur
30 eur

1. na dobu do jedného roka
2. na dobu dlhšiu ako jeden
rok

20 eur
60 eur

1. na dobu do jedného roka
2. na dobu dlhšiu ako jeden
rok

30 eur
100 eur.

b) ktorá presahuje územie
okresu a nepresahuje územie
kraja

c) ktorá presahuje územie
kraja

Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na používanie ciest I. triedy pre
traktory a pracovné stroje
samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky pre vozidlá, ktorým bolo
pridelené zvláštne evidenčné číslo
obsahujúce písmeno C.
Položka 65
a)

b)

Prvý zápis držiteľa
motorového vozidla kategórie
L, M1 a N1 do evidencie
vozidiel v Slovenskej
republike,
ak je výkon motora do 80 kW
vrátane a prvý zápis držiteľa
motorového vozidla kategórie
N1 s najviac tromi
miestami na sedenie aj s
vykonaním úprav v dokladoch
vrátane vydania týchto
dokladov .....
Prvý zápis držiteľa motorového
vozidla kategórie L, M1 a N1,
okrem kategórie N1 s najviac
tromi miestami na sedenie,
do evidencie vozidiel v
Slovenskej republike aj s
vykonaním úprav v dokladoch
vrátane vydania týchto
dokladov,
ak je výkon motora .....

33 eur

c)

d)

e)

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto
položky je oslobodený zápis
držiteľa motorového vozidla
alebo prípojného vozidla
nadobudnutého
dedením, na základe
úradného príkazu alebo
rozhodnutia súdu a zániku

nad 80 kW do 86 kW .....
nad 86 kW do 92 kW .....
nad 92 kW do 98 kW .....
nad 98 kW do 104 kW .....
nad 104 kW do 110 kW .....
nad 110 kW do 121 kW .....
nad 121 kW do 132 kW .....
nad 132 kW do 143 kW .....
nad 143 kW do 154 kW .....
nad 154 kW do 165 kW .....
nad 165 kW do 176 kW .....
nad 176 kW do 202 kW .....
nad 202 kW do 228 kW .....
nad 228 kW do 254 kW .....
nad 254 kW
Prvý zápis držiteľa motorového
vozidla okrem kategórie
vozidiel podľa písmen a) a b)
alebo prípojného vozidla
do evidencie vozidiel v
Slovenskej republike aj s
vykonaním úprav v dokladoch
vrátane vydania týchto
dokladov .....
Prvý zápis držiteľa motorového
vozidla, ktorého jediným
zdrojom energie je elektrina
(elektromobil), do evidencie
vozidiel v Slovenskej republike
aj s vykonaním úprav v
dokladoch vrátane vydania
týchto dokladov .....
Ďalší zápis držiteľa
motorového vozidla okrem
prvého zápisu držiteľa
motorového vozidla podľa
písmen a) až d)
alebo prípojného vozidla do
evidencie v Slovenskej
republike aj s vykonaním úprav
v dokladoch vrátane vydania
týchto dokladov .....

167 eur
217 eur
267 eur
327 eur
397 eur
477 eur
657 eur
787 eur
957 eur
1 157 eur
1 397 eur
1 697 eur
2 047 eur
2 467 eur
2 997 eur
33 eur

33 eur

33 eur

bezpodielového
spoluvlastníctva manželov.
2. Od poplatku podľa písmen
a) a b) tejto položky je
oslobodený prvý zápis držiteľa
motorového vozidla kategórie
M1 a N1
a ďalší zápis držiteľa motorového vozidla

a N1 podľa písmena
d) tejto položky, ak bol na
kúpu motorového vozidla
kategórie M1 a N1 držiteľovi
alebo vlastníkovi poskytnutý
príspevok podľa zákona č.
447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov.
3. Od poplatku podľa písmena
a) tejto položky je oslobodený
prvý zápis držiteľa
motorového vozidla kategórie
L1e podľa
§ 23a zákona č. 725/2004 Z. z.
o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a
o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto
položky sa zníži o 50 %,
najviac však o 100 eur, pri
zápise držiteľa motorového
vozidla, ktorým držiteľ
preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným
postihnutím alebo preukazu
fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím
so sprievodcom alebo ak ide o
motorové vozidlo upravené
na vedenie osobami s ťažkým
zdravotným postihnutím a
nebol
na kúpu motorového vozidla
kategórie M1

kategórie M1 a N1 poskytnutý
príspevok podľa zákona č.
447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. Poplatníkom je nový držiteľ
motorového alebo prípojného
vozidla.
3. Poplatok podľa písmena b)
tejto položky sa zníži o 50 %
pri prvom zápise držiteľa
motorového vozidla kategórie
M1
s najmenej šiestimi miestami
na sedenie s výkonom motora
do 110 kW vrátane, ak ide o
zápis držiteľa, ktorým je
osoba
podľa osobitného
predpisu20aa) uplatňujúca si
nárok na prídavok na dieťa
najmenej na 4 deti najviac do
veku 18 rokov vrátane.
Pri prvom zápise držiteľa
motorového vozidla podľa
prvej vety je potrebné priložiť
fotokópiu rodného listu
dieťaťa.
Položka 66
Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov 20 eur
z evidencie vozidiel alebo z evidencie
dopravných nehôd v písomnej
alebo elektronickej podobe, ktoré neobsahujú
osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka
dopravnej nehody
Položka 67
Podanie žiadosti o
a) udelenie typového
schválenia (celého) vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1,
O2, Ra, Sa, PN a LS .....
2. pre kategórie vozidiel iné
ako v prvom bode .....
b) udelenie typového
schválenia ES (celého) vozidla

150 eur,
200 eur,

1. pre kategórie vozidiel O1, O2 200 eur,
.....

2. pre kategórie vozidiel L1e až
L7e .....
3. pre kategórie vozidiel iné
ako v prvom a druhom bode

300 eur,
400 eur,

.....

c) udelenie typového
schválenia ES vozidla podľa
regulačného aktu
alebo o udelenie
homologizácie typu vozidla .....
d) udelenie viacstupňového
typového schválenia vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1,
O2, Ra, Sa, PN a LS .....
2. pre kategórie vozidiel iné
ako v prvom bode .....
e) udelenie viacstupňového
typového schválenia ES
vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2

200 eur,

150 eur,
200 eur,

200 eur,

.....

2. pre kategórie vozidiel L1e až
L7e .....
3. pre kategórie vozidiel iné
ako v prvom a druhom bode

300 eur,
400 eur,

.....

f) udelenie typového
schválenia systému,
komponentu alebo
samostatnej technickej
jednotky .....
g) udelenie typového
schválenia ES systému,
komponentu alebo
samostatnej technickej
jednotky
podľa regulačného aktu alebo
o udelenie homologizácie
typu systému, komponentu
alebo samostatnej technickej
jednotky .....
h) udelenie typového
schválenia pre časti a
vybavenia predstavujúce
vážne nebezpečenstvo .....
i) rozšírenie, zmenu, revíziu
prípadne predĺženie platnosti
v udelenom typovom
schválení .....

100 eur,

150 eur,

150 eur,

50 eur,

j) rozšírenie, zmenu, revíziu
prípadne predĺženie platnosti
v udelenom typovom
schválení ES
alebo homologizácii typu .....
k) uznanie typového
schválenia ES vozidla .....
l) uznanie rozšíreného
typového schválenia ES
vozidla .....
m) zaslanie žiadosti na
Európsku komisiu o povolenie
udeliť typové schválenie ES pri
použití
nových technológií alebo
koncepcií nezlučiteľných s
jedným alebo viacerými
regulačnými aktmi .....
n) povolenie hromadnej
prestavby vozidla .....
o) schválenie hromadnej
prestavby typu vozidla
1. montážou plynového
zariadenia .....
2. inou prestavbou ako v
prvom bode .....
p) rozšírenie, zmenu,
predĺženie platnosti
hromadnej prestavby typu
vozidla .....
Splnomocnenie
Za podanie žiadosti o
dodatočné vydanie povolenia
podľa písmena n) tejto
položky správny orgán vyberie
poplatok
do výšky päťnásobku sadzby.

100 eur,

100 eur,
50 eur,

200 eur,

50 eur,

50 eur,
200 eur,
50 eur.

Poznámka
Poplatok podľa tejto položky
sa nevyberie, ak ide o zmenu z
úradného príkazu, napríklad
zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 68
Podanie žiadosti o
a) povolenie výroby
jednotlivého vozidla .....
b) povolenie prestavby
jednotlivého vozidla .....
c) schválenie jednotlivo
vyrobeného vozidla

20 eur,
20 eur,

1. pre kategórie vozidiel O1,
O2, Ra, Sa a PN .....
2. pre kategórie vozidiel iné
ako v prvom bode .....
d) schválenie jednotlivo
dokončovaného vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2
a Ra .....
2. pre kategórie vozidiel M2 a
M3.....
3. pre kategórie vozidiel iné
ako v prvom a druhom bode

100 eur,
200 eur,

20 eur,
100 eur,
50 eur,

.....

e) uznanie typového
schválenia ES jednotlivo
dovezeného vozidla .....
f) uznanie schválenia
jednotlivo dovezeného vozidla

100 eur,

100 eur,

.....

g) schválenie jednotlivo
dovezeného vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1,
O2, Ra, Sa a PN .....
2. pre kategórie vozidiel iné
ako v prvom bode .....
h) opätovné schválenie
jednotlivého vozidla .....
i) schválenie jednotlivo
vyrobeného alebo jednotlivo
dovezeného systému,
komponentu alebo
samostatnej technickej
jednotky .....
j) schválenie prestavby
jednotlivého vozidla
1. montážou plynového
zariadenia .....
2. inou prestavbou ako v
prvom bode .....
k) výmenu karosérie vozidla
rovnakého typu v rámci
jedného typového radu
vozidla,
výmenu rámu vozidla
rovnakého typu v rámci
jedného typového radu
vozidla alebo zmenu
obsaditeľnosti vozidla
zväčšením počtu miest na
sedenie, ak je vozidlo
výrobcom vybavené

150 eur,
300 eur,
100 eur,
50 eur,

50 eur,
300 eur,
20 eur,

úchytnými miestami sedadiel
a kotevnými miestami
bezpečnostných pásov .....
l) povolenie, schválenie alebo 2 eurá.
uznanie podľa písmen a) až k)
pre fyzické osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím,
ktorým sa poskytol peňažný
príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla alebo
peňažný príspevok na úpravu
osobného motorového vozidla
podľa osobitného zákona20a).....
Splnomocnenie
1. Za podanie žiadosti o
dodatočné vydanie povolenia
podľa písmen a) a b) tejto
položky správny orgán
vyberie poplatok do výšky
päťnásobku sadzby.
2. Správny orgán vyberie
trojnásobok správneho
poplatku podľa písmen c), e)
až h), ak poplatník (účastník
konania)
pri doručení žiadosti žiada
rozhodnúť urýchlene do
piatich pracovných dní. Ak sa
konanie prerušilo, lehota
prestáva plynúť
dňom vydania rozhodnutia o
prerušení konania. Príplatok
za urýchlené rozhodnutie je
splatný v deň podania
žiadosti.
Ak sa konanie zastavilo alebo
žiadosť bola zamietnutá,
poplatok sa nevracia. Ak
správny orgán v skrátenom
termíne
o žiadosti nerozhodne, vráti
rozdiel medzi poplatkom
zaplateným podľa
splnomocnenia za urýchlené
rozhodnutie
a poplatkom určeným podľa
príslušného písmena tejto
položky.
Poznámka
Ak žiadateľ jednou žiadosťou
podľa písmen c), d) a i) tejto

položky požaduje viac
schválení, poplatky sa
sčítavajú.
Položka 68a
a)

b)

c)

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena
a) tejto položky sú
oslobodené osoby, ktorým sa
vydáva osvedčenie o evidencii
časti I
alebo časti II alebo technické
osvedčenie vozidla ako
náhrada pri zmene
nezavinenej občanom, alebo
ak bola v osvedčení
o evidencii časti I alebo časti II
alebo technickom osvedčení
vozidla zistená chyba
zapríčinená výrobcom
osvedčenia
o evidencii časti I alebo časti II
alebo technického osvedčenia
vozidla alebo chyba
zapríčinená orgánom, ktorý
osvedčenie
o evidencii časti I alebo časti II

Vydanie osvedčenia o
evidencii časti I alebo časti II
alebo technického osvedčenia
vozidla
vrátane vykonania zmien v
týchto dokladoch a doručenia
osvedčenia o evidencii časti I
na určenú adresu .....
Podanie žiadosti výrobcu alebo
zástupcu výrobcu o vydanie
súhlasu na vydanie duplikátu
osvedčenia o evidencii časti II
alebo technického osvedčenia
vozidla, a to za každý duplikát
osvedčenia o evidencii časti II
alebo technického osvedčenia
vozidla, o ktorý žiada .....
Vydanie osvedčenia o evidencii
časti I urýchlene do dvoch
pracovných dní na výslovnú
žiadosť
poplatníka vrátane doručenia
osvedčenia o evidencii časti I
na určenú adresu .....

6 eur

6 eur

30 eur

alebo technické osvedčenie
vozidla vydal, okrem
prípadov, keď chybné
osvedčenie
o evidencii časti II alebo
technické osvedčenie vozidla
vystavil výrobca alebo
zástupca výrobcu.
Položka 69a
Povolenie evidencie, uvedenia
na trh alebo uvedenia do
prevádzky v premávke na
pozemných komunikáciách
nových vozidiel zhodných s
typom vozidla, ktorého
typové schválenie alebo
typové schválenie ES už
stratilo platnosť (vozidlá
končiacich sérií) podľa
osobitných predpisov,21a) a to
za každé povolené vozidlo
a)
b)

kategórie L1e, L2e, L6e, O1, O2,
Ra a Sa ......
ostatných kategórií iných,
ako sú uvedené v písmene a)
.......

25 eur
50 eur.

Položka 69b
Podanie žiadosti o
a) poskytnutie údajov z jednotného
informačného systému v cestnej doprave,21b)
ktoré sa týkajú osoby žiadateľa
.........................
b) vydanie štatistických údajov z jednotného
informačného systému v cestnej doprave,21b)
ktoré neobsahujú osobné údaje ......................
Poznámka
Poplatok podľa písmena b) tejto položky
vyberá Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

5 eur

20 eur

Položka 70
a)

b)

Povolenie typu dráhového
vozidla s vlastným pohonom
pre železničnú dráhu
alebo osobného vozňa pre
rýchlosť nad 160 km/h .....
Povolenie modernizácie alebo
obnovy dráhového vozidla s

1 200 eur

300 eur

c)

d)

e)
f)

g)

h)
i)

j)

k)

l)

m)

vlastným pohonom
pre železničnú dráhu alebo
osobného vozňa pre rýchlosť
nad 160 km/h .....
Povolenie typu ťahaného
dráhového vozidla pre
železničnú dráhu .....
Povolenie modernizácie alebo
obnovy ťahaného dráhového
vozidla pre železničnú dráhu
.....
Schválenie typu výstroja alebo
súčasti dráhového vozidla .....
Schválenie typu dráhového
vozidla pre električkové dráhy,
trolejbusové dráhy
alebo existujúce špeciálne
dráhy .....
Schválenie podstatnej zmeny
dráhového vozidla pre
električkové dráhy,
trolejbusové dráhy
alebo existujúce špeciálne
dráhy .....
Schválenie typu dráhového
vozidla pre lanové dráhy .....
Povolenie skúšky koľajového
vozidla pre železničné dráhy
počas chodu (jazdy) .....
Vydanie druhého originálu
dokladu o schválení typu alebo
o povolení typu
podľa písmen a) až h) .....
Vydanie poverenia na
vzdelávanie a overovanie
odbornej spôsobilosti
zamestnancov
prevádzkovateľov dráh a
dráhových podnikov, okrem
prevádzkovateľov lanových
dráh .....
Vydanie poverenia na
posudzovanie zdravotnej
spôsobilosti zamestnancov
prevádzkovateľov dráh a
dráhových podnikov .....
Vydanie poverenia na
posudzovanie psychickej
spôsobilosti zamestnancov
prevádzkovateľov dráh a
dráhových podnikov .....

400 eur

120 eur

90 eur
400 eur

120 eur

90 eur
30 eur

20 eur

200 eur

50 eur

50 eur

n)

o)

p)

q)

Vydanie poverenia na
overovanie technickej
spôsobilosti dráhových vozidiel
na prevádzku .....
Vydanie poverenia na
vykonávanie technických
kontrol dráhových vozidiel
pred ich uvedením do
prevádzky a počas prevádzky
.....
Vydanie poverenia na
vykonávanie skúšok dráhových
vozidiel .....
Vydanie poverenia na
vydávanie osvedčení osobám
zodpovedným za údržbu
železničných
nákladných vozňov a
údržbárskym dielňam na
údržbu nákladných vozňov .....

200 eur

200 eur

200 eur

200 eur

Poznámky
1. Príslušný správny dráhový
úrad vyberie poplatok podľa
písmen b), d) a g) tejto
položky bez zreteľa na počet
odchýlok
od schváleného typu alebo
povoleného typu dráhového
vozidla v rámci jedného
podania.
2. Správny poplatok podľa
písmena e) tejto položky sa
vyberie, len ak sa typ výstroja
alebo súčasti schvaľuje
oddelene
od schvaľovania typu alebo
podstatnej zmeny dráhového
vozidla.
Položka 71
a)

b)

Vydanie technického
preukazu dráhového vozidla
pre železničnú dráhu alebo
pre špeciálnu dráhu
1. nového alebo
rekonštruovaného .....
2. prevádzkovaného ku dňu 1.
10. 1997 .....
Vydanie technického preukazu
dráhového vozidla pre lanovú
dráhu .....

40 eur
20 eur
20 eur

c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

Poznámky
1. Príslušný správny dráhový
úrad vyberie poplatok podľa
písmena b) tejto položky len
za prvé dráhové vozidlo
schváleného typu
bez zreteľa na celkový počet
dráhových vozidiel.
2. Príslušným dráhovým
úradom pre električkové
dráhy alebo trolejbusové

Vydanie technického preukazu
dráhového vozidla pre
električkovú dráhu
alebo trolejbusovú dráhu .....
Zmena údajov v technickom
preukaze dráhového vozidla
.....
Pridelenie skratky vlastníka
železničného vozidla
Zmena registračných údajov
vlastníka železničného vozidla
Zrušenie skratky vlastníka
železničného vozidla
Povolenie na uvedenie
dráhového vozidla do
prevádzky
Zmena povolenia na uvedenie
dráhového vozidla do
prevádzky
Pridelenie evidenčného čísla
železničnému vozidlu
Zmena alebo zrušenie
evidenčného čísla
železničného vozidla
Zaevidovanie železničného
vozidla do národného registra
železničných vozidiel
Dodatočné povolenie na
uvedenie železničného vozidla
do prevádzky,
ktoré má povolenie na
uvedenie do prevádzky v
železničnom systéme vydané v
inom členskom štáte
Zmena alebo zrušenie
dodatočného povolenia podľa
písmena m)
Vydanie duplikátu dokladu
podľa písmen e) až k) a písmen
m) a n)

50 eur

20 eur

115 eur;
40 eur;
20 eur;
40 eur;

15 eur;

40 eur;
15 eur;

40 eur;

65 eur;

20 eur;

7 eur.

dráhy je miestne príslušný
vyšší územný celok.
Položka 72
Podanie žiadosti o
a) udelenie osvedčenia výrobcu 22)......................................................................................

b) udelenie osvedčenia zástupcu
výrobcu22)............................................................................................................................
..........
c) zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie ich
platnosti...................................................................................
d) zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o predĺženie ich
platnosti..................................................................

20
eur
,
30
eur
,
20
eur
,
30
eur
.

Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad
zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 72a
a) Podanie žiadosti o udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania
vozidiel..................................

b) Podanie žiadosti o zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby
overovania
vozidiel.................................................................................................................................
..........................
c) Podanie žiadosti o oznámenie poverenej technickej služby overovania vozidiel v
orgánoch
Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a Európskej
únie..............................................................
d) Podanie žiadosti o doplnenie oznámenia poverenej technickej služby overovania
vozidiel v orgánoch
Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a Európskej
únie..............................................................
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad
zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 73
Podanie žiadosti o
a) dočasné vyradenie vozidla z premávky
1. v lehote do 1 roka .....
2. v lehote od 1 roka do 2 rokov .....
3. v lehote od 2 rokov do 4 rokov .....
4. v lehote od 4 rokov do 6 rokov .....
5. v lehote od 6 rokov do 10 rokov .....
6. v lehote nad 10 rokov .....

5 eur,
20 eur,
35 eur,
70 eur,
170 eur,
350 eur,

30
0
eu
r
50
eur

10
0
eur
50
eur
.

b) opätovné uvedenie vozidla do prevádzky
ešte pred uplynutím skončenia dočasného
vyradenia vozidla z premávky .....
c) povolenie výnimky podľa osobitného
predpisu22ac) .....
d) trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
.....
e) pridelenie náhradného identifikačného čísla
vozidla VIN .....
f) vydanie osvedčenia o schválení vozidla na
prepravu určitých nebezpečných vecí .....
Poznámky
1. Poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky
zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom
vyradení vozidla z premávky
na pozemných komunikáciách.
2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z
premávky na pozemných komunikáciách sa
správny poplatok vyberie
podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa
počíta dátum predchádzajúceho vyradenia
vozidla z premávky
na pozemných komunikáciách.
Položka 73a
Podanie žiadosti o
a)

dočasné vyradenie
vozidla z evidencie
vozidiel a predĺženie
dočasného vyradenia
vozidla z evidencie
vozidiel v lehote
1.
2.
3.
4.
5.

b)

Poznámky
1. Poplatok podľa

6.
opätovné zaradenie
vozidla do evidencie
vozidiel pred
ukončením lehoty
dočasného
vyradenia vozidla z
evidencie vozidiel .....

5 eur,

20 eur,
5 eur,
20 eur.
10 eur.

do jedného roka .....
od jedného roka do
dvoch rokov .....
od dvoch rokov do
štyroch rokov .....
od štyroch rokov do
šiestich rokov .....
od šiestich rokov do
10 rokov .....
nad 10 rokov .....

5 eur,
20 eur,
35 eur,
70 eur,
170 eur,
350 eur,
5 eur.

tejto položky zahŕňa
aj vydanie dokladov
pri dočasnom
vyradení vozidla z
evidencie vozidiel a
pri opätovnom
zaradení vozidla do
evidencie.
2. Pri predĺžení
dočasného vyradenia
vozidla z evidencie
vozidiel sa správny
poplatok vyberie
podľa písmena a),
pričom za začiatok
lehoty sa počíta
dátum
predchádzajúceho
vyradenia vozidla z
evidencie vozidiel.
Položka 74
a)

b)

c)

d)

e)

Vykonanie skúšky na získanie
vodičského oprávnenia
1. skupiny AM, A1, A2, A
2. skupiny B1, B, BE, T
3. kupiny C1, C1E, D1, D1E
4. skupiny C, CE, D, DE
Vykonanie osobitnej skúšky na
udelenie
1. vodičského oprávnenia
skupiny A2 a A .....
2. vodičského oprávnenia
skupiny B na vedenie jazdnej
súpravy, ktorej najväčšia
prípustná celková
hmotnosť presahuje 3 500 kg a
nepresahuje 4 250 kg B .....
Udelenie vodičského
oprávnenia na základe
absolvovania osobitného
výcviku .....
Vykonanie skúšky pri
preskúšaní odbornej
spôsobilosti držiteľa
vodičského oprávnenia
Vykonanie skúšky na udelenie
inštruktorského oprávnenia v
rozsahu
1. skupiny A
2. skupiny B

16,5 eura
33 eur
49,5 eura
66 eur

16,5 eura
33 eur

10 eur

16,50 eura

20 eur
40 eur

f)

g)

Poznámky
1. Správny orgán vyberie
poplatky podľa tejto položky
vo výške 25 %, ak ide o skúšku
na získanie vodičského
oprávnenia,
ak sa výcvik vykonával na
stredných (aj vojenských)
školách a odborných
učilištiach v rámci povinného
predmetu dopravnej
výchovy, ak sa výcvik
vykonával na stredných
odborných školách
Policajného zboru v rámci
odbornej prípravy, ak ide
o vykonanie skúšky na
získanie vodičského
oprávnenia odvedencov a o
opakované skúšky.
2. Poplatok podľa tejto
položky sa nevyberie za
preskúšanie odbornej
spôsobilosti pri vydaní
vodičského preukazu
náhradou za vodičský preukaz
vydaný v cudzine.
3. Poplatok podľa písmena a)
tejto položky sa vyberie za
každú skupinu vodičského
oprávnenia, ktorú žiadateľ
získava.
Pri získavaní viacerých skupín
vodičského oprávnenia v
rámci jednej skúšky sa
poplatky sčítavajú. To neplatí,

3. skupiny C
4. skupiny D
5. skupiny BE
6. skupiny CE
7. skupiny C1E
8. skupiny DE
9. skupiny D1E
10. skupiny AM
11. skupiny T
Vykonanie skúšky na
predĺženie platnosti
inštruktorského preukazu
Vydanie inštruktorského
preukazu alebo predĺženie
jeho platnost

60 eur
60 eur
40 eur
80 eur
80 eur
80 eur
80 eur
20 eur
20 eur
20 eur

10 eur

ak získaná
skupina zahŕňa ďalšiu
skupinu.
4. Správny orgán vyberie
poplatok podľa písmena e)
tejto položky vo výške 50 % za
opakovanú skúšku na získanie
inštruktorského oprávnenia.
Poplatok podľa písmena e)
tejto položky sa vyberie za
každú skupinu
inštruktorského
oprávnenia, ktorú žiadateľ
získava. Pri získavaní
viacerých skupín
inštruktorského oprávnenia v
rámci jednej skúšky
sa poplatky sčítavajú. To
neplatí, ak získaná skupina
zahŕňa ďalšiu skupinu.

1)§ 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov.
1a)§ 38 Občianskeho súdneho 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.
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.
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.
4)Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
4a) § 23 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).
5)§ 9a zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
6a)§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona
č. 659/2007 Z. z. Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006). Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o
založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
6aa)§ 4 ods. 4 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
6ab) § 41 zákona č. 305/2013 Z. z.

6ac) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v
znení neskorších predpisov.
7)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov.
7aa) § 43 ods. 8 a 9 a § 44 ods. 8 a 9 zákona č. 305/2013 Z. z.
7ab) Napríklad § 2 a 8 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7b) § 78 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
7c) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7d) § 18d zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov.
§ 19c zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
7e) § 3 písm. c) zákona č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších
predpisov.
8) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
8a)§ 106 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
8aa)§ 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
8ab)§ 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270 /2008 Z. z.
8ac) Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106
ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo
verejnom záujme udeľovanej podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného
hospodárskeho záujmu. (Ú. v. EÚ L 7, 11. 1. 2012).
8ad) § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
8b)Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
9)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe
lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov. Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane
ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov. Zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č.
58/1997 Z. z.
10) Napríklad zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
10a) § 129 a 132 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 232/2008 Z. z.10b)Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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.
12)§ 2 ods. 3 písm. a) a § 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
12a)Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
13)§ 11 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).
13a)§ 5, 7 a 9 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a
uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých
výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
13b)§ 39 zákona č. 343/2007 Z. z.
14)Napríklad § 45 až 52, § 55 a § 56 až 60 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
14a)§ 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a
poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).
14b)§ 34, 36 a 38 zákona č. 220/2007 Z. z.
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.
16a) § 25 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
16b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým
sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009).
16c) § 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z.
17)Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a
iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
17a)§ 39 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých
zákonov.
17b)§ 31 zákona č. 405/2011 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
17d)§ 32 zákona č. 193/2005 Z. z.
18)Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.
18a)Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
19)§ 72 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na
pozemných komunikáciách.
19a)§ 44 ods. 4 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z.
20) § 15 ods. 4 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20a) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2009
Z. z.
21) § 83 zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov.
21a)Napríklad § 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel,
trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek, § 30 nariadenia vlády Slovenskej republiky

č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových
vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických
jednotiek určených pre tieto vozidlá a § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES
poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných
vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.
22)§ 4 zákona č. 725/2004 Z. z.
22a) § 41 ods. 1 písm. p) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
22b) § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.
22ba) § 42 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z.
22bb) § 28 ods. 4 zákona č. 56/2012 Z. z.
22bc) § 42 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z.
22bd) § 5 ods. 1 a § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.
22c) § 42 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z.
22d) § 42 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.
22e) § 41 písm. m) zákona č. 56/2012 Z. z.
23) § 41 ods. 1 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.24) Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády
Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a
jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších
technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a
rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav.
25) Bod 2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z.
25a) Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z.
25ab) § 23 a 24 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúce vykonávacie
pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a
prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných
organizácií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 243, 27. 9. 2003) v
platnom znení.
25ae) § 34 až 35 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov.
25b)§ 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
26)§ 75 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
27)§ 31 zákona č. 610/2003 Z. z.
27a)§ 31 ods. 6 písm. f) zákona č. 610/2003 Z. z.
27b)§ 32 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27c)§ 32 ods. 21 a § 35 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27d)§ 35 ods. 4 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z.
27e)§ 36 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27f)§ 14 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27g)§ 37 ods. 14 zákona č. 195/2000 Z. z.
27h)§ 38 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z.
27i)§ 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 195/2000 Z. z.
27j)§ 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 195/2000 Z. z.
27k)§ 11 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z. z.
28)Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení
neskorších predpisov.
28a)§ 6 ods. 1, § 8 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.
28b)§ 8 ods. 4, § 9 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28c)§ 14 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
28d)§ 9 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
28e)§ 52 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
28f)§ 36 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.
28g)§ 25 ods. 2 a 4, § 41 ods. 2, § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
28h)§ 14 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
28i)§ 27 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.
28j)§ 38 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
28k)§ 39 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
28l)§ 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
28m)§ 47 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
28n)§ 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.
28o)§ 16 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.
28p)§ 17 ods. 1, § 18 zákona č. 385/1999 Z. z.
28r)§ 66 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z.
28s)§ 65 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.
28t)§ 65 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.
29)Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
30)Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
31)§ 12c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení
neskorších predpisov.
31a)§ 20f ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.
31b)§ 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb.
31c)§ 9 ods. 2 písm. a) bod 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.
136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov
rezerv poisťovne v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 177/1999 Z.
z.
32)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33)§ 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.
33a)§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
33b)§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm. b)
zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
34)§ 32 ods. 3 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných
služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č.
65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných
bezpečnostných službách).
34a)§ 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných
bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení
zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných
bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.
35)§ 78 ods. 1 zákona č. 379/1997 Z. z.
36)Napríklad § 10 ods. 6 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 11 ods. 6 zákona č.
213/1997 Z. z.
36a) § 3 ods. 1, § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
36b) § 15 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 132/2010 Z. z.
36ba) § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 172/2011 Z. z.
36bb) § 5 ods. 4 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36bc) § 9 písm. c) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
36bd) § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36be) § 5 až 9 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných
liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 362/2011 Z. z.
36bf) § 30 zákona č. 538/2005 Z. z.
36bg) § 9 ods. 3 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z.
36bh) § 30 ods. 10 zákona č. 538/2005 Z. z.
36bi) § 11 až 13 zákona č. 538/2005 Z. z.
36bj) § 15 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.
36bk) § 11 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z.
36bl) § 17 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z.
36bm) § 17 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z.
36bn) § 17 ods. 7 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z.
36bo) § 23 a 24 zákona č. 538/2005 Z. z. v znení zákona č. 362/2011 Z. z.
36bp) § 33 a 34 zákona č. 538/2005 Z. z.
36bq) § 34 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.
36br) § 22 zákona č. 538/2005 Z. z.
36c) § 53 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
36ca) § 48 zákona č. 362/2011 Z. z.
36cb) § 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z.
36cc) § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z.
36cd) § 49 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z.
36ce) § 49 ods. 14 zákona č. 362/2011 Z. z.
36cf) § 49 ods. 9 zákona č. 362/2011 Z. z.
36cg) § 50 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.
36ch) § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 362/2011 Z. z.
36ci) § 64 zákona č. 362/2011 Z. z.
36cj) § 55 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.
36ck) § 57 zákona č. 362/2011 Z. z.
36cl) § 53 ods. 8 a 9 zákona č. 362/2011 Z. z.
36cm) Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008 z 24. novembra 2008 o preskúmaní zmien
podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (Ú. v. EÚ
L 334, 12. 12. 2008).
36cn) § 59 zákona č. 362/2011 Z. z.
36k)§ 65 ods. 2 písm.c) zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36l)§ 65 ods. 2 písm. e) zákona 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 488/2001 Z. z.
36m)§ 51 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 488/2001 Z. z.
36n)Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení
neskorších predpisov.
36o)Zákon č. 271/2001 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri
dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.
36p)Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
36r)§ 26 ods. 10 zákona č. 163/2001 Z. z.

36s)§ 7 a 8 zákona č. 163/2001 Z. z.
36t)§ 29 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v
znení zákona č. 308/2005 Z. z.
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.
37a) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich
živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.
03) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne
žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v
platnom znení.
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
37aa).Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
37b)§ 13 zákona č. 151/2002 Z. z.
37c)§ 17 zákona č. 151/2002 Z. z.
37d)§ 21 zákona č. 151/2002 Z. z.
37e)§ 36 zákona č. 151/2002 Z. z.
37f)§ 37 zákona č. 151/2002 Z. z.
37g) § 8a zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 452/2007 Z. z.
37h) § 13a zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 Z. z.
38)Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
39)Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe
(geologický zákon).
39a)§ 26 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej
správe (geologický zákon).
39b)§ 26 ods. 5 zákona č. 313/1999 Z. z.
39ba)§ 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do
geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39bb)§ 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
39c)Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o
autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb
oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto
osôb v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2002 Z.
z.
39ca) § 4 ods. 5 zákona č. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39cb) § 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
39cc) § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
39cd) § 5 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z.
39d)§ 13 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
39e)§ 14 až 16 zákona č. 261/2002 Z. z.
39f)§ 9 zákona č. 261/2002 Z. z.
39g)§ 21 zákona č. 261/2002 Z. z.
39h)§ 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a
registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne
manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39i)Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov
87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 010, 13. 1.
2001). Odporúčanie Európskej komisie o definícii mikro a malých a stredných podnikov č.
361/2003/EC (Ú. v. ES L 124, 20. 5. 2003).
39j)§ 3 ods. 2 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii
organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39k)§ 3 ods. 4 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii
organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39l)Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
39m)§ 3 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
39n)§ 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
39o)§ 29 ods. 1 zákona č. 359/2007 Z. z.
39oa) § 8 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku
environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39ob) § 9 ods. 1 zákona č. 409/2011 Z. z.
39oc) § 17 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
39p)§ 7 zákona č. 258/2011 Z. z.
39q)§ 10 ods. 2 zákona č. 258/2011 Z. z.
39r)§ 10 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.
39s)§ 13 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z.
39t)§ 8 ods. 8 zákona č. 258/2011 Z. z.
39u)§ 14 ods. 5 zákona č. 258/2011 Z. z.
39v)§ 18 ods. 3 zákona č. 258/2011 Z. z.
40)§ 10 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene
a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v
znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
41)§ 20 ods. 9 zákona č. 130/1998 Z. z.
42)§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
42a) § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42b) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z.
42c) § 14 ods. 9, § 21 ods. 14 a § 27 ods. 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
46)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. Vyhláška Federálneho
ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach. Vyhláška
Federálneho ministerstva dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov
ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č.
8/1987 Zb. o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení.
46a)§ 52 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
46b)§ 53 zákona č. 656/2004 Z. z.
46c)§ 5 zákona č. 656/2004 Z. z.
46d)§ 9 zákona č. 656/2004 Z. z.
46e)§ 8 zákona č. 656/2004 Z. z.
46f)§ 11 zákona č. 656/2004 Z. z.
46g)§ 12 a 13 zákona č. 656/2004 Z. z.
47)Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného
osvedčenia na liečivá v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/ zv. 11; Ú. v.
ES L 182, 2. 7. 1992 ).
47a)§ 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
47aa)Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
47ab)Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 14 zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
47ac)§ 14 ods. 11 zákona č. 254/2011 Z. z.
47b)§ 15 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.

