
 

Výber správnych poplatkov (sadzobník v eurách) 

OSVEDČENIE LISTÍN  
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, 
registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy 
narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu .............................................................1,50 EUR 
Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov 
listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 
v slovenskom jazyku ....................... ................................ ...............................................................................1,50 EUR 
v cudzom jazyku ......................... ................................ ...................................................................................3,00 EUR 

OSVEDČENIE PODPISU 
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis .................... .................................................... 1,50 EUR 
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis ............................... 3,00 EUR 
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) 
............................................................................................................................................................................6,50 EUR 
 Splnomocnenie 
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené 
vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti. 

POBYT OSOBY- potvrdenie, oznámenie 

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi 
vozidla a jeho pobyte (sídle)..................................................................................................................................3 EUR 
O s l o b o d e n i e: Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné 
strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo 
poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom (zákon č. 
195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 

Vydanie rybárskeho lístka  
a) týždenný ....................................................... 1,50 EUR 
b) mesačný ....................................................... 3,00 EUR 
c) ročný ............................................................ 6,50 EUR 
d) trojročný .................................................... 16,50 EUR 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov. 

VÝHERNÉ PRÍSTROJE – udelenie a zmeny LICENCIE 

a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný prístroj 1 493,50 €  

b) Zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa výherných prístrojov ..................33 €  

 

VÝRUB  DREVÍN 

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu na výrub dreviny podľa osobitného zákona o ochrane 
prírody a krajiny  
1. fyzická osoba ..............................................................................................................................................   6,50 EUR 
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 
.......................................................................................................................................................................   66,00 EUR 


