ÚHRADY
za výkony Slovenskej komory architektov
z 15. februára 2017
v znení zmien z 15. marca 2017, z 11. októbra 2017, z 11. apríla 2018 a zo 7. februára 2019
Predstavenstvo Slovenskej komory architektov podľa § 28 ods. 1 zákona Slovenskej národnej
rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a podľa
čl. 26 ods. 1 písm. i) Štatútu Slovenskej komory architektov ustanovuje:
Článok 1
Úhrada za odbornú skúšku
Úhrada za odbornú skúšku je 250,- € slovom: dvestopäťdesiat eur; a je splatná najneskôr pri
podaní žiadosti o vykonanie skúšky. Účastníkovi, ktorý nebude po predbežnej kontrole pripustený
skúšobným senátom na autorizačnú skúšku, sa vracia časť poplatku vo výške 125,- €, slovom:
stodvadsaťpäť eur.
Článok 2
Úhrada za zapísanie do zoznamov
(1) Úhrada za prvé zapísanie do zoznamu autorizovaných architektov alebo do zoznamu
autorizovaných krajinných architektov na základe žiadosti je 150,- €, slovom: jednosto päťdesiat eur.
(2) Úhrada podľa odseku 1 je splatná pred vykonaním sľubu.
(3) Ak je zapísanie podľa odseku 1 dôsledkom predchádzajúceho vyčiarknutia z dôvodu zmeny
zákona, úhrada je len v rozsahu skutočných nákladov na obstaranie autorizačného osvedčenia
a pečiatky.
(4) Ak sa do zoznamu autorizovaných architektov a zoznamu autorizovaných krajinných
architektov zapisujú akékoľvek zmeny, najmä mena a titulov, ako aj vystavenie nových dokladov na
požiadanie, úhrada je v rozsahu paušálneho manipulačného poplatku 10,- € a skutočných nákladov na
obstaranie autorizačného osvedčenia a pečiatky, alebo ich častí; je splatná pri podaní žiadosti.
(5) Úhrada za vydanie opisu autorizačného osvedčenia je 30,- €, slovom: tridsať eur; je splatná
pri podaní žiadosti.
Článok 3
Úhrada za opakované zapísanie do zoznamov
(1) Úhrada za každé opakované zapísanie do zoznamu autorizovaných architektov alebo do
zoznamu autorizovaných krajinných architektov na základe žiadosti je 100,- €, slovom: jednosto eur.
(2) Úhrada podľa odseku 1 je splatná pri podaní žiadosti.
(3) Úhrada za každé opakované zapísanie do zoznamu autorizovaných architektov alebo do
zoznamu autorizovaných krajinných architektov, ktorému predchádzalo vyčiarknutie zo zoznamu
v zmysle § 17 ods.1 písm. h) a i) zákona č. 138/1992 Zb. je 200,- €, slovom: dvesto eur.

(4) Úhrada podľa odseku 3 je splatná pri podaní žiadosti.
Článok 4
Úhrada za zapísanie do registrov
(1) Úhrada za každé zapísanie do registra hosťujúcich architektov alebo do registra hosťujúcich
krajinných architektov je 100,- €, slovom: jednosto eur; je splatná pri podaní žiadosti.
(2) Ak sa do registra hosťujúcich architektov alebo do registra hosťujúcich krajinných
architektov zapisujú akékoľvek zmeny, najmä mena a titulov, ako aj vystavenie nových dokladov na
požiadanie, úhrada je v rozsahu paušálneho manipulačného poplatku 10,- € a skutočných nákladov na
obstaranie registračného osvedčenia a pečiatky, alebo ich častí; je splatná pri podaní žiadosti.
(3) Úhrada za vydanie opisu registračného osvedčenia je 30,- €, slovom: tridsať eur; je splatná
pri podaní žiadosti.
Článok 5
Úhrada za preskúšanie
Úhrada za preskúšanie autorizovaného architekta alebo autorizovaného krajinného architekta je
200,- €, slovom: dvesto eur; je splatná pri podaní žiadosti.
Účastníkovi, ktorý nebude po predbežnej kontrole pripustený skúšobným senátom na
preskúšanie, sa vracia časť poplatku vo výške 100,- €, slovom: jednosto eur.
Článok 6
Úhrada za autorizáciu autorizovaného stavebného inžiniera
Úhrada za autorizáciu už autorizovaného stavebného inžiniera podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona
č. 138/1992 Zb. je 200,- €, slovom: dvesto eur; je splatná pri podaní žiadosti.
Článok 7
Úhrada za overovanie súťažných podmienok
(1) Úhrada za overovanie súťažných podmienok je 100,- €, slovom: jednosto eur, a je splatná
pri podaní žiadosti.
(2) Úhrada za overovanie súťažných podmienok je nevratná bez ohľadu na výsledok overenia
súťažných podmienok.“
Článok 8
Úhrada za vydanie osvedčenia
Úhrada za vydanie osvedčenia na účely uznania odbornej kvalifikácie v cudzine, ktorým sa
osvedčuje autenticita vysokoškolského diplomu, uznanie odbornej praxe alebo autorizácia, je 100,- €,
slovom: jednosto eur, ak ide o nečlena Komory, a 10,- €, slovom: desať eur, ak ide o člena Komory; je
splatná pri podaní žiadosti.
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Článok 9
Úhrada za uznanie odbornej kvalifikácie
Úhrada za uznanie odbornej kvalifikácie podľa § 16c ods. 8 zákona č. 138/1992 Zb. je 100,- €,
slovom: jedno sto eur; splatná je pri podaní žiadosti.
Ak v procese uznania odbornej kvalifikácie autorizačný výbor udelí žiadateľovi kompenzačné
opatrenie (skúšku) poplatok za jeho vykonanie je podľa čl. 1 úhrad.
Článok 10
Úhrada za uznanie odbornej kvalifikácie nadobudnutej v zahraničí.
Úhrada za uznanie odbornej kvalifikácie nadobudnutej v zahraničí je 100,- €, slovom: jedno sto
eur; splatná je pri podaní žiadosti.
Článok 11
Úhrada za registráciu architektonického diela v registri architektonických diel
(1) Úhrada za registráciu v registri architektonických diel autora, ktorý v čase podania žiadosti
je členom komory je 20,- €, slovom: dvadsať eur za každé dielo; splatná je pri podaní návrhu.
(2) Úhrada za registráciu doplnenia v registri architektonických diel autora, ktorý v čase
podania žiadosti je členom komory je 5,- €, slovom: päť eur za každé doplnenie; splatná je pri podaní
návrhu.
(3) Úhrada za registráciu v registri architektonických diel autora, ktorý v čase podania žiadosti
nie je členom komory je 30,- €, slovom: tridsať eur za každé dielo; splatná je pri podaní návrhu.
(4) Úhrada za registráciu doplnenia v registri architektonických diel autora, ktorý v čase
podania žiadosti o doplnenie nie je čelnom komory je 15,- €, slovom: pätnásť eur za každé dielo;
splatná je pri podaní návrhu.
(5) Úhrada ani jej pomerná časť sa nevracia.
(6) Na dielo, ktoré bolo nominované v súťaži CE·ZA·AR sa úhrada podľa ods. 1, 2, 3 a 4
nevzťahuje.
Článok 12
Režijný poplatok CE·ZA·AR
Úhrady režijného poplatku pri prihlasovaní diela do súťaže CE·ZA·AR upravuje Štatút súťaže
CE·ZA·AR.
Článok 13
Úhrada za pridelenie IČO FO SZČO
(1) Úhrada za úkony v súvislosti s pridelením IČO pre fyzickú osobu samostatne zárobkovo
činnú (ďalej len „FO SZČO“), so zrušením činností spod prideleného IČO FO SZČO, za vydanie
potvrdení v súvislosti s IČOm FO SZČO a za všetky úkony súvisiace so sprostredkovaním dát voči
generickému registru RPO (registra právnických osôb) za každé vyžiadané podanie je 10,- €, slovom:
desať eur; splatná je pri podaní návrhu.
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Článok 14
Spoločné ustanovenia
(1) Úhrady podľa čl. 1 až 8 nemožno odpustiť, ani povoliť ich zaplatenie v splátkach.
Nezaplatenie úhrady je dôvodom na nevykonanie úradného úkonu Komorou.
(2) Úhrady podľa čl. 1 až 8 možno zaplatiť v hotovosti v úrade, poštovým poukazom alebo
bankovým prevodom v prospech účtu Slovenskej komory architektov.

Článok 15
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa Úhrady za výkony Slovenskej komory architektov zo 17. septembra 2008 v znení
uznesenia predstavenstva z 13. marca 2012, z 18. septembra 2012, z 12. decembra 2012, z 11.
decembra 2013, zo 16. apríla 2014, z 10. júna 2014 a z 12. novembra 2014.

Článok 16
Účinnosť
Tieto Úhrady za výkony Slovenskej komory architektov nadobúdajú účinnosť 1. marca. 2017 1.
Predseda:
Ing. arch. Imrich Pleidel, v.r.

1)

Riaditeľka úradu:
JUDr. Viera Hanuláková, v.r.

Zmena Úhrad za výkony Slovenskej komory architektov z 15. marca 2017 nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2017.
Zmena Úhrad za výkony Slovenskej komory architektov z 11. októbra 2017 nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2017.
Zmena Úhrad za výkony Slovenskej komory architektov z 11. apríla 2018 nadobúdajú účinnosť 1. mája 2018.
Zmena Úhrad za výkony Slovenskej komory architektov zo 7. februára 2019 nadobúdajú účinnosť 7. februára 2019.
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