
                

 

Sadzobník správnych poplatkov za správne úkony 
 

§ 5 ods. 1 písm. f) 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 
 

Položka 1 
 
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania 
na orgáne štátnej správy, ak tento podáva: 
1. fyzická osoba ..... 16,50 eura, 
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ..... 165,50 eura. 

 
Poznámky: Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa 
podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu. 

 
Položka 2 

 
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej 
informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo 
súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu ..... 2 eurá. 
 
b) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne 
podľa osobitných predpisov za každé aj začaté dve strany ..... 0,50 eura. 

 
Oslobodenie: Od poplatkov podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, 
hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. 
Poznámky:  Poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej 
alebo písomnej výzvy. 

 
Predmetom správnych poplatkov sú úkony a konania, ktoré sú uvedené v sadzobníku 

správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov. Sadzby správnych poplatkov za úkony a konania sú určené v položkách 
sadzobníka. 

 
Žiadateľ môže uhradiť ŠP správny poplatok bezhotovostným prevodom na účet Štátnej 

pokladnice alebo poštovou poukážkou. 
 
Správne 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. Ak poplatky splatné ako sa uvádza v predchádzajúcich vetách 
nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení 
konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. 


