
Správne poplatky v súvislosti s vydaním osvedčenia ADR v nominálnej hodnote 10 EUR je podľa informácie 

zo dňa 4.11.2014 možno uhrádzať nasledovnými spôsobmi: 

 

1.  Formou pôvodných kolkových známok   - do konca roka 2014 

2.  Potvrdenie pre evidenciu poplatku, tzv. e – kolok.   

Potvrdenia sú dvojdielne. Formát je 38mm x 55 mm. Potvrdenia sú vyhotovené v nasledovnej 

farebnosti pre jednotlivé nominálne hodnoty: 

Nominálna hodnota Potvrdenia Farba 

0,50 € Modrá 

1 € Fialová 

3 € Fialová 

5 € Fialová 

10 € Zelená 

20 € Zelená 

50 € Oranžová 

100 € Čiernohnedá 

 

Potvrdenia sú vytlačené na ceninovom papieri s ochrannými prvkami. 

 

Počnúc 4.11.2014 je možné podľa vyjadrenia Slovenskej pošty touto formou uhradiť správne 

poplatky na každej hlavnej pošte v okrese. 

 

Po vydaní Potvrdenia pre evidenciu poplatku je možné toto priložiť ku žiadosti o vydanie osvedčenia 

ADR. 

 

 

 

 

 

 

1 Pozitívne giloše 

2 Negatívne giloše 

3 Pozitívny mikrotext 

4 Negatívny mikrotext 

5 UV farba 

6 Perforácia 

 



Ďalšie možné alternatívy úhrady správneho poplatku 

 

 

3.  Platba poštovým poukazom 

 

Adresát: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 
810 05 Bratislava 
Číslo účtu: 7000117702 
Kód banky: 8180 

Správa pre adresáta: uvedie sa Osv. ADR a evidenčné číslo vozidla  

 

4.   Bankový prevod 

 

Identifikačné údaje pre platby: 
Číslo účtu: 7000117702 
Kód banky: 8180 
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského ul. 32, 810 05 Bratislava 15 
SWIFT/BIC: SPSRSKBA 
Názov účtu: Depozitný účet MDVRR SR 
Skrátený názov účtu: Dep ú MDVRR SR 
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0011 7702 

Správa pre prijímateľa: uvedie sa Osv. ADR a evidenčné číslo vozidla 

 

 

Doklad o úhrade poštového poukazu alebo výpis z bankového prevodu (nie potvrdenie o zadaní 

bankového prevodu, resp. nie potvrdenie o príkaze na úhradu) je potrebné zaslať listom na 

adresu ministerstva. 

 

Po obdržaní platby ministerstvo vydá predmetné osvedčenie o schválení vozidla na prepravu 

určitých nebezpečných vecí na vozidlo s daným evidenčným číslom. 

 


