Spravodajca 04/2012
Vzhľadom na novelu zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, ktorá prešla v parlamente
prvým čítaním, by sme Vás chceli v tomto Spravodajcovi informovať o plánovanom zvýšení
poplatkov už od 1. októbra 2012.
Novo zavedené poplatky, ktoré sa najviac dotknú podnikateľov v oblasti dopravy, resp. subjektov,
ktoré chcú obstarať dopravný prostriedok. V sadzobníku správnych poplatkov (časť VI. Doprava
položka 65) sa upravujú poplatky nasledovne:
a) 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 ............................................................... 33 eur
b) 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
nad 80 kW do 86 kW...................................................................................................167 eur
nad 86 kW do 92 kW...................................................................................................217 eur
nad 92 kW do 98 kW...................................................................................................267 eur
nad 98 kW do 104 kW.................................................................................................327 eur
nad 104 kW do 110 kW...............................................................................................397 eur
nad 110 kW do 121 kW................................................................................................477 eur
nad 121 kW do 132 kW................................................................................................657 eur
nad 132 kW do 143 kW...............................................................................................787 eur
nad 143 kW do 154 kW................................................................................................957 eur
nad 154 kW do 165 kW.............................................................................................1 157 eur
nad 165 kW do 176 kW.............................................................................................1 397 eur
nad 176 kW do 202 kW.............................................................................................1 697 eur
nad 202 kW do 228 kW.............................................................................................2 047 eur
nad 228 kW do 254 kW.............................................................................................2 467 eur
nad 254 kW ..............................................................................................................2 997 eur
c) 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.................................................................33 eur
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky
podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012.“.
Zákon o správnych poplatkoch prináša aj v ďalších oblastiach viaceré druhy nových poplatkov,
resp. zvýšenie doterajších poplatkov. Uvádzame niektoré vybrané položky ako príklad:
1. V oblasti „Všeobecná správa“ sa zavádza nový poplatok za zápis do zoznamu podnikateľov
vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu a za predĺženie
tohto zápisu v zozname vo výške 66 eur.
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2. V oblasti „Stavebná správa“ sa pre právnické osoby zvyšuje poplatok za Návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia
o zmene územného rozhodnutia z pôvodných 16,50 EUR na 100,- EUR.
3. V oblasti „Stavebná správa“ sa zavádza poplatok za žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
bytového
domu
s obostavaným
priestorom
podľa
projektovej
dokumentácie
do 3000 m3 vrátane vo výške 750 eur a za každých ďalších začatých 1000 m3
obostavaného priestoru vo výške 250 eur.

Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové poradenstvo.
Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať zodpovednosť za
prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri riešení konkrétnych
záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.
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