
 

 

I. časť 

Všeobecná správa 
 

 

 

Položka 2 

 

 a) 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 € 

 b) 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 € 

v cudzom jazyku..............................................................................................................   3 €  

  

Oslobodenie 

Od poplatkov podľa písmen a)  a b) tejto položky sú oslobodené  osvetové strediská,  

hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.  

 

Poznámky 

1. Poplatok podľa  písmena a) tejto  položky sa vyberie po vykonaní  úkonu na základe  ústnej 

alebo písomnej výzvy. 

2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za  vyhotovenie  úradného  výpisu  z 

knihy narodení,  knihy  manželstiev, knihy  úmrtí po  oprave chybného údaja vykonaného z 

úradnej povinnosti. 

     

Položka 3 

 

1. Osvedčenie 

a) podpisu na listine alebo  na jej rovnopise, za každý podpis ..........................................0,50 € 

 

2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra 

   trestov ..............................................................................................................................1,50 € 

 

Oslobodenie 

Od  poplatku  podľa  písmena  a)  tejto  položky  je oslobodené osvedčenie podpisu na 

listinách potrebných na vykonanie  zákona  č. 255/1946   Zb.  o príslušníkoch československej 

armády v zahraničí  a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. 

 

Splnomocnenie 

Správny  orgán  môže  poplatok  podľa  tejto položky zvýšiť až  o 100%, ak  úkon vyžaduje 

zvýšenú  náročnosť, urýchlené  vybavenie  alebo  vykonanie  tohto úkonu mimoúradnej 

miestnosti. 

 

Poznámka 

 



Poplatok  podľa  2.  bodu  sa  vyberá  podľa  zákona č. 311/1999 Z. z.  o registri trestov  v 

znení neskorších predpisov. 

 

Položka 8 

 

Vydanie  potvrdenia alebo  písomného oznámenia  o pobyte osoby  alebo  vydanie  

písomného  oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 

............................................................................................................................................ 3 € 

 

Oslobodenie 

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 1) a nevykonávajú  sociálnu 

prevenciu  na účely dosiahnutia zisku  vo vzťahu  k príjemcovi  bez úhrady  vynaložených 

nákladov. 

------------------------------------------------------------------ 
1) § 72 až 88 zákona č. 195/1998  Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.  

 

Položka 9 

 

Miestne  zisťovanie,  ak  je  nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu 

účastníka konania .............................................................................................................16,50 € 

 

Poznámky 

1. Poplatok  podľa  tejto   položky  sa  nevyberie  pri miestnom zisťovaní  vo všeobecnom 

záujme,  napr. pri živelných  pohromách a  nehodách alebo  pri miestnom zisťovaní  podľa  

zákona  Slovenskej  národnej  rady č. 511/1992   Zb. o správe daní  a poplatkov a o  zmenách 

v  sústave územných  finančných orgánov  v znení neskorších predpisov. 

2. Poplatok  podľa tejto  položky sa  nevyberie, ak  sa miestne   zisťovanie  vykonáva   na  

účely   vydania   rozhodnutia  spoplatňovaného  podľa  položiek  59 až 62a, 160 a 161. 

3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie,  ktoré 

vykonal správny orgán na  dožiadanie iného  správneho orgánu  vybavujúceho  podanie 

účastníka konania. 

 


