SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
vyberaných odborom všeobecnej vnútornej správy
podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. zákona o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov
Organizačný
útvar

Oddelenie
priestupkové

Oddelenie
správne, štátneho
občianstva
a matrík

Spoplatňovaný
úkon

Suma
poplatku
v eurách

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby
elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej
2€
informácie z úradných kníh, úradných záznamov, za každú aj
evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných začatú stranu
spisov v úradnej úschove
0,50 €
Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou
za každé
podania na začatie konania na správnom orgáne
aj začaté
podľa osobitných predpisov
dve strany
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie
rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne
16,50 €
štátnej správy, ak tento podáva fyzická osoba
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie
rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne
165,50 €
štátnej správy, ak tento podáva právnická osoba alebo
fyzická osoba oprávnená na podnikanie
2€
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise
za každý
podpis
5€
za každý
Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného
odtlačok
podpisu
a za každý
podpis
(5+5 = 10 €)
Vyššie overenie dokladov pre použitie v cudzine 10 €
Apostille
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby
elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej
2€
informácie z úradných kníh, úradných záznamov, za každú aj
evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných začatú stranu
spisov v úradnej úschove
0,50 €
Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou
za každé
podania na začatie konania na správnom orgáne
aj začaté
podľa osobitných predpisov
dve strany
Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby
elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej
2€
informácie z úradných kníh, úradných záznamov, za každú aj
registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov začatú stranu
v úradnej úschove v slovenskom jazyku

Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby
elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej
3€
informácie z úradných kníh, úradných záznamov, za každú aj
registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov začatú stranu
v úradnej úschove v cudzom jazyku
Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR
10 €
Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve SR
10 €
Prepustenie zo štátneho zväzku SR osoby nad 18 rokov
700 €
Prepustenie zo štátneho zväzku SR dieťaťa do 15 rokov
200 €
Prepustenie zo štátneho zväzku SR dieťaťa od 15 do 18
350 €
rokov
Prepustenie zo štátneho zväzku SR v súvislosti
20 €
s udelením štátneho občianstva Českej republiky
Udelenie štátneho občianstva SR osobe nad 18 rokov

700 €

Udelenie štátneho občianstva SR dieťaťu do 15 rokov
Udelenie štátneho občianstva SR dieťaťu od 15 do 18
rokov
Udelenie štátneho občianstva SR bývalým slovenským
alebo československým štátnym občanom a reoptantom
Udelenie štátneho občianstva SR štátnym občanom
Českej republiky narodeným po 01. januári 1993
Udelenie štátneho občianstva SR osobe, ktorej aspoň
jeden z rodičov alebo prarodičov bol československým
štátnym občanom
Zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo
hanlivého priezviska
Zmena priezviska maloletých detí
Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch
Návrh na registráciu záujmového združenia právnických
osôb
Návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytových
a nebytových priestorov
Návrh na registráciu neinvestičného fondu
Návrh
na
registráciu
neziskovej
organizácie
poskytujúcej všeobecne prospešné služby
Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra
záujmového združenia právnických osôb
Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra
spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových
priestorov
Zmena štatútu alebo údajov zapísaných do registra
neinvestičného fondu
Zmena štatútu alebo údajov zapísaných do registra
neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne
prospešné služby
Vyhotovenie stanov ako náhrady za stratené, zničené,
poškodené alebo odcudzené stanovy záujmového
združenia právnických osôb
Vyhotovenie stanov ako náhrady za stratené, zničené,
poškodené alebo odcudzené stanovy spoločenstva

100 €
150 €
20 €
20 €
20 €
3€
33 €
100 €
66 €
33 €
66 €
66 €
16,50 €
13 €
16,50 €
16,50 €
16,50 €
13 €

vlastníkov bytových a nebytových priestorov
Vyhotovenie štatútu ako náhrady za stratený, zničený,
poškodený alebo odcudzený štatút neinvestičného fondu
Vyhotovenie štatútu ako náhrady za stratený, zničený,
poškodený alebo odcudzený štatút neziskovej
organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
Vyhotovenie výpisu z registra záujmových združení
právnických osôb, spoločenstiev vlastníkov bytových
a nebytových priestorov, neinvestičných fondov
a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne
prospešné služby
Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené,
zničené,
poškodené
alebo
odovzdané
rozhodnutie o zápise do registra neziskovej organizácie
poskytujúcej
všeobecne
prospešné
služby,
neinvestičného fondu a záujmového združenia
právnických osôb
Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené,
zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie
o zápise do registra spoločenstva vlastníkov bytových
a nebytových priestorov
Vyhotovenie
písomnej
informácie
z
registra
záujmových združení právnických osôb, spoločenstiev
vlastníkov bytových a nebytových priestorov,
neinvestičných fondov a neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Výmaz záujmového združenia právnických osôb
z registra záujmových združení právnických osôb
Výmaz
spoločenstva
vlastníkov
bytových
a nebytových priestorov z registra spoločenstiev
vlastníkov bytových a nebytových priestorov
Výmaz neinvestičného fondu z registra neinvestičných
fondov
Výmaz neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne
prospešné služby z registra neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Zápis verejnej zbierky do registra verejných zbierok
vykonávanej v územnom obvode okresného úradu
Zápis predĺženia vykonávania verejnej zbierky do
registra verejných zbierok
Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia
vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla
- lekári
Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného
označenia vozidla ako náhrady za zničený, stratený,
odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného
označenia vozidla - lekári

13 €
16,50 €

5€

16,50 €

25 €

5€

33 €
16,50 €
16,50 €
33 €
5€
10 €
3€

0,50 €

Možnosť úhrady správnych poplatkov na Okresnom úrade Banská Bystrica:
1. Ekolok v požadovanej výške (podľa sadzobníka správnych poplatkov) priložiť k žiadosti
2. V hotovosti v pokladni úradu (2. poschodie v budove OÚ BB) len na základe
vystaveného platobného predpisu – softwérová pokladňa
3. Bankovým prevodom na účet vedený v Poštovej banke
a) číslo účtu v tvare IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5788
b) variabilný symbol: uvedený v platobnom predpise.

UPOZORŇUJEME občanov, že platbu správneho poplatku na účet je možné
zrealizovať len na základe VOPRED vystaveného platobného predpisu s uvedeným
variabilným symbolom, ktorý Vám vystaví zamestnanec okresného úradu.
Platba na účet bez vopred vystaveného platobného predpisu s určeným variabilným
symbolom bude považovaná za b e z p r e d m e t n ú.

Aktualizované: 31. 01. 2018

