
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„chcel by som Vás požiadať o informáciu ohľadom poplatkov za vykonanie previerky na stupeň 
Dôverné. Výška poplatkov je mi známa (500 eur hotovosť/430 eur elektronicky), ale akým 
spôsobom sa to má zaplatiť? V zákone je napísané hotovosťou, kartou, poštovou poukážkou, ale 
komu ako atď.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 
 
Správne poplatky, ktoré sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších 

územných celkov, obcí, štátnych archívov, uznaných vzdelávacích inštitúcií, DataCentra a správcu 
informačného systému upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“). 

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, sadzba poplatku je určená 
v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku. 

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. 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 § 7 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, 
poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. 
Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou 
účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému (ďalej len „prevádzkovateľ systému“) sa 
poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky, ak má na to správny orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť 
poplatky, ak správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak 
v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. Ak je správny orgán zapojený do 
centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené poštovým poukazom, platobnou 
kartou, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet 
prevádzkovateľa systému; ak sa poplatok platí prostredníctvom platobnej brány Štátnej 
pokladnice, platí sa na príjmový účet vedený v Štátnej pokladnici. 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. 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. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú predmetom poplatkovej povinnosti upravuje 
sadzobník správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. Poplatky možno platiť 
pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku. Poplatky za konania 
v pôsobnosti úradu v oblasti ochrany utajovaných skutočností upravuje XXII. časť sadzobníka 
správnych poplatkov v položkách 271 a 272. Konkrétne ide o poplatky za vykonanie 
bezpečnostnej previerky podnikateľa v závislosti od stupňa utajenia a vydanie certifikátu typu 



mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku. Tieto 
poplatky sa platia pevnou sumou. 

Poplatky určené v sadzobníku správnych poplatkov sú splatné pri podaní, ktoré smeruje 
k uskutočneniu konania, tzn. napr. k žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa je 
potrebné priložiť aj potvrdenie o úhrade správneho poplatku (e-Kolok) v závislosti od stupňa 
utajenia. Možnosti úhrady správnych poplatkov sú zverejnené aj na webovom sídle Slovenskej 
pošty, a. s.  

Sadzba poplatku je v prípade podania elektronickými prostriedkami 50% z poplatku určeného 
podľa sadzobníka. Poplatok sa však v týchto prípadoch znižuje najviac o 70 eur. Uvedené však 
platí iba za predpokladu, že v elektronickej podobe budú doručené úradu aj všetky prílohy. 
Informácie k predkladaniu podkladových materiálov v elektronickej forme nájdete na webovom 
sídle úradu. Ak poplatok nebol uhradený pri podaní alebo v určenej sume, úrad vyzve žiadateľa 
na jeho zaplatenie. Bližšie informácie o sumách správnych poplatkov nájdete na webovom sídle 
úradu. 

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 
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