
 

 

Informácie k úhrade správnych poplatkov 

  

Kto je povinný uhradiť správny poplatok úradu? 

  

Poplatníkom, teda osobou povinnou uhradiť správny poplatok úradu je prevádzkovateľ, ktorý žiada o 

osobitnú registráciu informačného systému osobných údajov alebo jej zmenu. [§ 3 ods. 1 zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 145/1995 Z. z.“)].  

 

 

Aké poplatky vyberá úrad?  

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyberá tieto správne poplatky:  

Osobitná registrácia informačného systému alebo jej zmena - 50,- eur.  

 

 

Aké sú následky nezaplatenia správneho poplatku? 

  

Ak poplatok nebude uhradený ani po výzve úradu, osobitná registrácia alebo jej zmena sa nevykoná 

a konanie sa zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať 

(§ 9 zákona č. 145/1995 Z. z.). 

Manuál k uhrádzaniu správnych poplatkov 

      

- správny poplatok neuhrádzajte vopred a bez vyzvania,  

 

- k úhrade správneho poplatku budete vyzvaní e-mailovou správou, v ktorej bude priložený 

platobný predpis, prípadne písomne, 

 

- platobný predpis je jedinečný a slúži iba na úhradu úkonu označeného  

na platobnom predpise, platobné údaje nie je možné použiť na opakovaný úkon, 

 

- úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi: 

o prevodom na účet, ktorý bude uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných 

inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol), pričom variabilný symbol je 

nevyhnutným údajom pre zrealizovanie žiadosti, 

o zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu, 

o na ktoromkoľvek kiosku použitím QR kódu uvedenom v ľavom hornom rohu na platobnom 

predpise (zoznam kioskov nájdete na www.e-kolky.sk),  

 

- doklad o úhrade nie je potrebné zasielať na úrad, táto informácia sa automaticky zobrazí 

v centrálnom systéme, 

 

- striktne dodržujte dátum splatnosti uvedený na platobnom predpise, 

 

- pri úhrade prevodom na účet dodržujte číslo účtu a variabilný symbol uvedený  

na platobnom predpise, 

 

- v prípade osobného doručenia žiadosti je možná aj úhrada eKolkom zakúpeným  

na Slovenskej pošte, a.s. 

http://www.e-kolky.sk/

