
SADZOBNÍK REGISTRAČNÝCH POPLATKOV 

platný od 1.10.2012 

 

Registračné správne poplatky sa budú týkať všetkých vozidiel 

kategórie L (motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a 

štvorkolky), M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu 

cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča) 

a N1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg) pri prvej 

evidencii v Slovenskej republike, ak je výkon motora do 80 kW vrátane. 

Registračnej dani nebudú podliehať: 

 malé motocykle s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 

km/h a motorom, ktorého zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v 

prípade spaľovacieho motora alebo najväčší trvalý menovitý výkon nie 

je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora 

 oslobodený bude aj prvý zápis vozidla kategórie M1 a N1 , ak bol na 

kúpu motorového vozidla jeho držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý 

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia podľa 

zákona č. 447/2008 Z. z. 

 motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na 

základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

 

Výkon Sadzba 

do 80 kW 33 € 

80 kW - 86 kW 167 € 

86 kW - 92 kW 217 € 

92 kW – 98 kW 267 € 

98 kW – 104 kW 327 € 

104 kW – 110 kW 397 € 

110 kW – 121 kW 477 € 

121 kW – 132 kW 657 € 

132 kW – 143 kW 787 € 

143 kW – 154 kW 957 € 

154 kW – 165 kW 1157 € 

165 kW – 176 kW 1397 € 

176 kW – 202 kW 1697 € 

202 kW – 228 kW 2047 € 

228 kW -254 kW 2467 € 

Nad 254 kW 2997 € 

 

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa 

motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na 

základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov. 
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