
O z n a m  

 o platení správnych poplatkov 

pri podaní žiadostí o zmenu v rozhodnutí o povolení/registrácii na zaobchádzanie s určenými látkami 
vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR v súlade so zákonom č.  219/2003 Z.  z.  o zaobchádzaní 
s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných 
látok a o zmene  zákona č.  455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon)  v znení 
neskorších  predpisov;  pri  podaní  žiadostí  na  zaobchádzanie  s  určenými  látkami  predkladaných 
Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a žiadostí o vyznačenie zmeny v rozhodnutí o povolení/osobitnom 
povolení/registrácii vydanom Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v súlade so zákonom č. 331/2005 
Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

I. Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

§ 14 Prechodné ustanovenie

(1) Platnosť kolkových známok vydaných podľa doterajších predpisov 10)   sa končí 16. dňom po 
zavedení meny euro v Slovenskej republike.

(2) Kolkové známky vydané podľa § 2 tohto zákona sa prvýkrát použijú dňom zavedenia meny 
euro v Slovenskej republike.

10)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 284/2007 Z. z. o kolkových známkach

Na  základe  uvedeného  budú  správne  poplatky  -  kolkové  známky  v  mene 
Sk/SKK/slovenská koruna prikladané k žiadosti akceptované pokiaľ na žiadosti bude uvedený  
dátum podania v lehote do 16. januára 2009 (odtlačok pečiatky podacej pošty alebo odtlačok 
pečiatky  podateľne  ŠÚKL).  Správne  poplatky  -  kolkové  známky  v  mene  euro  budú  
akceptované od 1. januára 2009.

II.  Zákon č.  465/2008 Z.  z.  ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti 
Ministerstva  financií  Slovenskej  republiky  v  súvislosti  so  zavedením  meny  euro  v 
Slovenskej republike

Čl. XII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov

"§ 19f  Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

21. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová "500 Sk" nahrádzajú slovami  "16,50 
eura".

25. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová "1 000 Sk" nahrádzajú slovami  "33 
eur".



V súlade  s  týmto  ustanovením  sa  s  účinnosťou  od  1.  januára  2009  mení  údaj  o  
správnom poplatku v položke 151 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení  
neskorších  predpisov  a  ŠÚKL  bude  akceptovať  správny  poplatok  -  kolkové  známky  v  
nasledovnej hodnote:

a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a určenými  
látkami  kategórie  1  a  registrácia  prevádzkovateľov  zaobchádzajúcich  s  určenými  látkami  
kategórie 2 a 3...................................................................................................................33 eur

  
b) Zmena povolenia alebo registrácie vydaného podľa písmena a)...........................16,50 eura

 


