
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Oddelenie miestnych daní a podnikateľských činností 

Mierová  21, 827 05 Bratislava 

 
 

SPRÁVNE  POPLATKY 

 
(výber z položiek Sadzobníka správnych poplatkov, ktoré obsahujú úkony a konania, za ktoré 
poplatky vyberá mestská časť Bratislava-Ružinov podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) 
 

 

Položka 1 
 
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia 
mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva 
1. fyzická osoba         16,50 eura 
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie   165,50 eura 
 
Poznámky 
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu 
na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu. 

 
 
Položka 142 
 
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 eura 
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení 
    o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka      1,50 eura 
 
 
Položka 143 
 
a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane,  
    vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení 
    zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane 
    alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy 
    na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní 
    na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu   9,50 eura 
b) Vydanie potvrdenia obcou alebo orgánom finančnej správy 
    podľa osobitného predpisu        3 eurá                  
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ   1,50 eura  
 
Oslobodenie 
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia 
o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných 
zmlúv, ktorými je Slovenská republika  viazaná.  
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií  
Slovenskej republiky  č.  63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného 
od spotrebnej dane z liehu.   

 
Poznámka 
Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho 
zväzku Slovenskej republiky. 

 
 
Položka 144 
 
... 
b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra  9,50 eura 
c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu 16,50 eura 
... 
e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva   9,50 eura 
f)  Žiadosť o prerušenie daňového konania      9,50 eura 


