Výber správnych poplatkov
Ministerstvo financií SR a Slovenská pošta a.s., na základe zrušenia výberu správnych
poplatkov formou kolkových známok s účinnosťou od 1.1.2015 podľa zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zaviedlo nový spôsob výberu správnych
poplatkov. Úhrada správnych poplatkov je už čoraz jednoduchšia a to vďaka novému
modernému platobnému systému s názvom E-KOLOK. Platobný systém E-KOLOK predstavuje
terminály, inak povedané aj kiosky, vďaka ktorým je možné platiť za správne poplatky
hotovosťou, platobnou kartou či dokonca bezkontaktne.
Nový spôsob kupovania elektronických kolkov je veľmi jednoduchý a zaberie vám niečo okolo
pol minúty. Hlavné výhody sú, že nemusíte chodiť na poštu a kupovať niekoľko kolkov
rozličných hodnôt, aby ste vyskladali požadovanú sumu.

3 jednoduché kroky, ako si
kúpite e-kolok

1. krok
Na dotykovom monitore si zvolíte typ správneho poplatku za požadovaný úkon podľa názvu:

Alebo podľa čísla služby:

2. krok
E-kiosk vás vyzve, aby ste v hotovosti alebo kartou zaplatili požadovanú sumu:

3. krok
Pod monitorom sa vysunie vytlačené potvrdenie o úhrade poplatku s QR kódom a doklad
o platbe:

Výška správnych poplatkov vyberaných v rámci Hasičského a záchranného zboru Slovenskej
republiky je uvedená v tabuľke:

ID Služby

Názov

Cena v €

Ha
1. Vydanie osvedčenia na výkon činnosti
1315

1.5. Vydanie osvedčenia, ako náhrady za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené osvedčenie

2471

1.X špecialistu požiarnej ochrany podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z.

6,50 €

2472

1.X technika požiarnej ochrany podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z.

6,50 €

2473

1.X preventivára požiarnej ochrany podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z

6,50 €

2474

1.X veliteľa, zástupca veliteľa, technika špecialistu odb. služieb podľa § 40 zák. č. 314/2001 Z. z.

6,50 €

16,50 €

2. Vyhotovenie odpisu
1316

2.1. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu, pís. informácie z úradných kníh, záznamov, evidencií a spisov za každú začatú stranu

2.00 €

3. Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
2475

3.1. Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany podľa§ 11 zákona č. 314/2001 Z. z.

82,50 €

2476

3.2. Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z.

82,50 €

4. Konanie o udelenie oprávnenia
2477

4.1. Konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odb. prípravy podľa § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z.

100,00 €

2478

4.2. Konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odb. prípravy a vydávanie osobitných oprávnení podľa §11c ods. 10 zák. č. 314/2001 Z.
z.

100,00 €

Výhody oproti minulosti:







poplatok zaplatíte priamo v úrade
možnosť platiť v hotovosti aj kartou
platíte presnú sumu, ktorá je potrebná
ak kolok nepoužijete, bude vám vrátená plná suma prostredníctvom pobočiek Slovenskej pošty,
a. s..
Kúpili ste si nesprávne potvrdenie o úhrade poplatku?
vydané potvrdenie o úhrade poplatku opatrené QR kódom (E-KOLOK) bude možné vymeniť za
potvrdenie o úhrade poplatku inej hodnoty, alebo požiadať o jeho vyplatenie







Ako dlho je platné potvrdenie?
30 dní od úhrady (platnosť uvedená na potvrdení)
Čo ak ste kolok nepoužili do 30-tich dní?
nepoužité potvrdenie o úhrade poplatku je možné vrátiť prostredníctvom pobočiek Slovenskej
pošty, a. s.
Ktoré doklady pri platbe dostanete?
potvrdenie o úhrade s označením "Priložte k žiadosti"
doklad o platbe s označením "Uchovajte ako účtovný doklad"

V súvislosti so zakúpením E-kolkov a pre zabezpečenie plynulého výberu správnych
poplatkov, uvádzame zoznam miest, kde sú umiestnené kiosky s hasičskou agendou (pre
overenie a vydanie príslušného osvedčenia pre špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej
ochrany, preventivára požiarnej ochrany obce a veliteľa, zástupcu veliteľa a technika špecialistu
odborných služieb a pod.). Pre prezretie zoznamu je potrebné sa vrátiť o krok späť a kliknúť na
„Zoznam miest E-KIOSKOV“.

