
Príloha zákona Národnej rady
 Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z.

ZMENY A DOPLNKY SADZOBNÍKA SÚDNYCH POPLATKOV

 1. Poznámka č. 7 k položke 1 znie:
„7. Pod¾a rovnakej sadzby sa platí poplatok v zmenkovom a šekovom

konaní pri návrhoch na vydanie platobného rozkazu a odporu proti
platobnému rozkazu. Námietky v zmenkovom a šekovom konaní ne-
podliehajú poplatku.“.

 2. V položke 2 písm. b) sa suma „1 000 Kčs“ nahrádza sumou „2 000 Sk“.

 3. Položka 5 sa dopĺňa písmenom d) a poznámkou, ktoré znejú:
„d) Za dohodovacie konanie, ak súd zastavil konkurzné konanie pod¾a

§ 4g ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. 5 000 Sk

Poznámka:

Poplatok pod¾a písmena a) tejto položky sa vráti pri zastavení konkurzného
konania pod¾a písmena d) krátený o sumu 5 000 Sk. Pritom nie je dotknuté
ustanovenie § 11 ods. 4 tohto zákona.“.

 4. V položke 6 písm. b) sa suma „2 000 Kčs“ nahrádza sumou „50 000 Sk“.
 5. V položke 7 písm. e) znie:

„e) vo veciach pod¾a zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných
hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpi-
sov 1 000 Sk“.

 6. V položke 11 písm. a) sa za slová „najmenej 200 Kčs“ dopĺňajú slová
„najviac 50 000 Sk“.

 7. V položke 12 sa suma „500 Kčs“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

 8. V položke 13 písm. a) sa za slová „najmenej 100 Kčs“ dopĺňajú slová
„najviac 50 000 Sk“.

 9. V položke 14 a v položke 15 písm. a) sa za slová „najmenej 200 Kčs“
dopĺňajú slová „najviac 50 000 Sk“.

10. V položke 16 sa suma „500 Kčs“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.
11. V položke 17 písm. a) znie:

„a) z návrhu na prvý zápis alebo výmaz

  1.  akciovej spoločnosti 10 000 Sk
  2.  iných obchodných spoločností, družstiev a iných právnických osôb 3 000 Sk“.

12. V položke 17 písm. b) sa suma „1 000 Kčs“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.

13. V poznámkach k položke 17 sa za poznámku č. 2 vkladá nová poznámka
č. 3, ktorá znie:
„3. Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodnej a zápis novej sku-

točnosti.“.

  Doterajšie poznámky č. 3, 4, 5 a 6 sa označujú ako poznámky č. 4, 5, 6 a 7.
14. Za položku 18 sa vkladajú nové položky 18a, 18b, 18c, 18d a 18e, ktoré

vrátane poznámky znejú:
„Položka 18a
Za konanie o dedičstve
- do 100 000 Sk čistej hodnoty dedičstva 200 Sk
- do 300 000 Sk čistej hodnoty dedičstva 500 Sk
- nad 300 000 Sk z čistej hodnoty dedičstva 0,2%, najviac 5 000 Sk

Poznámka:

Ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí došlo na
štátne notárstvo do 31. decembra 1992, súdny poplatok sa pod¾a tejto
položky neplatí.
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Položka 18b
Z návrhu na prijatie hnute¾nej veci do úschovy za účelom splnenia
záväzku 1% z ceny veci 

najmenej 200 Sk
najviac 20 000 Sk

Položka 18c
Z návrhu na umorenie listiny 1% z nominálnej 

hodnoty najmenej 
500 Sk najviac 20 000 Sk

Položka 18d
Z návrhu na uznanie cudzích rozhodnutí 1 000 Sk

Položka 18e
Za zápis závetu a listiny o vydedení do zoznamu závetov (listín) 200 Sk“.

15. V poznámke k položke 19 sa na konci pripája veta, ktorá znie:

„Poplatok sa nevyberie, ak sa na predmet zápisnice vz�ahuje vecné
oslobodenie konania alebo ak žiadate¾om je osoba oslobodená od poplatkov.“.

16. Položka 21 znie:

„Položka 21
Za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, na predloženie ktorých bol
účastník márne vyzvaný, za každú stranu prvopisu 30 Sk“.

17. Položka 22 znie:

„Položka 22
a) Za spísanie zmenkového alebo šekového protestu 500 Sk
b) Zavyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo vyhotovenie výpisu

z knihy protestov 100 Sk“.

18. Poznámky č. 1 a 2 k položke 24 znejú:

„1. Poplatok sa neplatí za overenie odpisov listín, ktoré sú potrebné na
vyrubenie dane alebo na účely evidencie nehnute¾ností. Na týchto
odpisoch musí by� vyznačený účel, na ktorý boli vydané.

2. Občania Slovenskej republiky platia za overenie listiny spísanej v ja-
zyku maïarskom, nemeckom, po¾skom, ukrajinskom a rusínskom
poplatok pod¾a položky 24 písm. a).“.

19. Za položku 24 sa vkladajú nové položky 24a, 24b a 24c, ktoré znejú:
„Položka 24a
Za vyhotovenie úradného osvedčenia o skutočnostiach známych zo
súdnych spisov a spisov bývalých štátnych notárstiev za každú aj začatú
stranu 80 Sk

Položka 24b
a) Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra v konaní za

každú aj začatú stranu 50 Sk
b) Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra mimo konania

za každú aj začatú stranu 100 Sk

Položka 24c
Za nahliadnutie do obchodného registra 100 Sk“.

20. V položke 25 sa suma „50 Kčs“ nahrádza sumou „100 Sk“.

21. V položke 26 sa suma „100 Kčs“ nahrádza sumou „500 Sk“.

22. V položke 28 sa suma „20 Kčs“ nahrádza sumou „50 Sk“.

23. Položka 29 znie:

„Položka 29
a) Za oznámenie mena a adresy znalca alebo tlmočníka 50 Sk
b) Za nahliadnutie do zoznamu znalcov a tlmočníkov 50 Sk“.

24. V položke 30 sa suma „30 Kčs“ nahrádza sumou „50 Sk“.

25. Používaná skratka koruny česko-slovenskej „Kčs“ sa nahrádza v sa-
dzobníku súdnych poplatkov skratkou slovenskej koruny „Sk“.
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