
Možnosti úhrady správneho poplatku 

1. HOTOVOSŤ osobne v sídle RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch 

2. BEZHOTOVOSTNE: 

a) e-KOLKOM zakúpeným na pošte 

b) platba KARTOU v sídle RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch  

c) BANKOVÝM PREVODOM – 

!!! Upozornenie k platbe bankovým prevodom a poštovou 

poukážkou: 

Uhradiť správny poplatok bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou je 

možné až po vystavení platobného predpisu RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch, 

nakoľko až vystavením platobného predpisu sa vygenerujú požadované údaje k 

platbe správneho poplatku (číslo účtu a variabilný symbol). 

RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch vystaví poplatníkovi platobný predpis po 

podaní žiadosti o vykonanie spoplatneného úkonu (napr. žiadosť o vykonanie 

skúšky odbornej spôsobilosti, žiadosť o vydanie osvedčenia, žiadosť o vydanie 

duplikátu, žiadosť o vydanie rozhodnutia, žiadosť o vydanie záväzného stanoviska). 

V prípade žiadosti odovzdanej na RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch osobne, bude 

platobný predpis vystavený ihneď a odovzdaný poplatníkovi. V ostatných prípadoch 

bude vystavený platobný predpis odoslaný poplatníkovi (RÚVZ so sídlom v Nových 

Zámkoch môže poplatníkovi odoslať vystavený platobný predpis  emailom alebo cez 

ústredný portál verejnej správy vo formáte PDF). Na vystavenom platobnom 

predpise je uvedený dátum platnosti. Do tohto dátumu je nutné poplatok uhradiť, 

inak platobný predpis zaniká. Poplatok uhradený po tomto dátume sa vráti späť na 

účet poplatníka a správny poplatok bude preto považovaný za neuhradený. Pre 

zaplatenie poplatku musí byť potom vystavený nový platobný predpis. 

d) POŠTOVOU POUKÁŽKOU 

e) e-KOLKOM sprístupnený Mobilnou aplikáciou 

e-KOLOK (MAPS) a webovou aplikáciou 

Virtuálny kiosk (VK) https://m.ekolky.gov.sk 

Pri použití úhrady správneho poplatku podľa písm. f), na úrade poplatník 

preukazuje 



zaplatenie poplatku predložením: 

– Vygenerovaného QR kódu priamo na svojom mobilnom zariadení alebo 

– Vytlačením QR kódom na papieri, napr. vo formáte A4. 

Na webe Slovenskej pošty, a. s., https://www.posta.sk/sluzby/platobny-systeme-

kolok sa v časti Služby štátu/Platobný systém eKolok nachádzajú všetky 

základné informácie o platobnom systéme eKolok určené pre občanov, a sú tam 

publikované nasledovné informácie: 

a) Spôsob úhrady správnych/súdnych poplatkov 

b) Veľkoodber eKolkov 

c) Vrátenie správnych / súdnych poplatkov a vyplatenie výdavku 

d) Obchodné podmienky eKolku pre poplatníkov 

e) Príručka mobilnej aplikácie eKolok 

f) Príručka webovej aplikácie eKolok 

g) Zoznam pôšt, na ktorých sa predávajú eKolky. 

h) Číselník služieb so správnymi a súdnymi poplatkami 

 


