
 

 
 

 
 

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyberá za správne úkony a konania 

podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) 

 
 
Položky sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o správnych 
poplatkoch: 
 
 
I. ČASŤ 
VŠEOBECNÁ SPRÁVA 
 

Položka 1 

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho 
konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva 
 

1. fyzická osoba ......................................................................................................... 16,50 eur 
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ........................ 165,50 eur 

 

Poznámky 
 

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa 
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 

 
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo 

písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov 
alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 

 

v slovenskom jazyku .................................................................................................. 2 eurá 
 

v cudzom jazyku ........................................................................................................ 3 eurá 
 

Oslobodenie 
 

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, 
planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.  

Poznámky 
 

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej 
alebo písomnej výzvy. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
XVII. ČASŤ 
METROLÓGIA A POSUDZOVANIE ZHODY 
 
Položka 236 
 
Prihláška na registráciu opravára alebo montážnika určených meradiel alebo prevádzkovateľa 
prevádzkovateľa baliarne alebo dovozcu spotrebiteľských balení označených značkou „e“ 
podľa osobitného predpisu (zákon o metrológii) ............................................................. 33 eur 
 
Položka 237 
 
a) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu (§ 14 zákona o zhode), ak prílohu  

k žiadosti tvoria dokumenty podľa osobitného predpisu (§ 11 ods. 3 písm. e) prvý a druhý 
bod zákona o zhode) ............................................................................................ 1 000 eur 
 

b) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu (§ 14 zákona o zhode), ak prílohu 
tvoria aspoň pre jeden technický predpis z oblasti posudzovania zhody, pre určený 
výrobok (§ 11 ods. 2 písm. f) zákona o zhode) alebo pre postup posudzovania zhody  
(§ 11 ods. 2 písm. g) zákona o zhode) výlučne dokumenty podľa osobitného predpisu  
(§ 11 ods. 3 písm. e) tretí bod zákona o zhode) ................................................... 5 000 eur 

 
c) Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa predlžuje autorizácia podľa osobitného predpisu  

(§ 16 zákona o zhode) ............................................................................................. 330 eur 

 
d) Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu  

(§ 15 ods. 1 písm. a) až d) zákona o zhode) ............................................................. 33 eur 
 

e) Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu  
(§ 15 ods. 1 písm. e) a f) zákona o zhode) .............................................................. 330 eur 

 
f) Potvrdenie o autorizácii podľa osobitného predpisu (§ 14 ods. 6 zákona o zhode) ..... 5 eur 
 
Poznámka: 
 

Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2 zákona o správnych 
poplatkoch. 
 
Položka 238 
 
a) Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného 

merania podľa osobitného predpisu (zákon o metrológii) ........................................ 330 eur 

 
b) Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon 

úradného merania podľa osobitného predpisu (zákon o metrológii) .......................... 33 eur 
 
c) Žiadosť o predĺženie autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon 

úradného merania podľa osobitného predpisu (zákon o metrológii) ........................ 165 eur 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Podľa § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch: „Ak sa úkony a konania vykonávajú  
na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom 
integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka 
neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto 
prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní 
sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej 
podobe.“. 
 
 
Podľa § 8 ods. 1 zákon o správnych poplatkoch: „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.“. 
 
 
Podľa § 9 zákona o správnych poplatkoch: "Ak poplatky splatné podľa § 8 zákona 
o správnych poplatkoch nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. 
Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.“. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20210801#paragraf-8

