SPRÁVNE POPLATKY
Odbor všeobecnej vnútornej správy

POVOLENIE VEREJNÝCH ZBIEROK
Zápis
a) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území SR........................................ 20 eur
b) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu ............. 5 eur
c) predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok .................................................... 10 eur

ZMENA MENA ALEBO PRIEZVISKA
3,- € - zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska
33,- € - priezviska maloletých detí
100,- € - mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

Oslobodenie:
1.

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších
predpisov.

2.

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku
nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

Poznámky:
1.

Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí alebo za zmenu priezviska rodiča a maloletých
detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.

2.

Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného
do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko
pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo
pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.

3.

Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.

4.

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu

VYHOTOVENIE VÝPISOV A ODPISOV ZO ZBIERKY LISTÍN MATRÍK

2,00 €

- vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie zo zbierky listín matrík, za každú začatú
stranu

OSVEDČENIE LISTÍN

2,00 € - 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

3,00 € - 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 českom
jazyku

Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy

OSVEDČENIE PODPISU, ODTLAČKU ÚRADNEJ PEČIATKY A ÚRADNÉHO PODPISU A APOSTILLE
2,00 € - osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
5,00 € - odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis (vyššie overenie)
10,00 € - podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostille)

Oslobodenie:
Od poplatku 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. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na
kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných
pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

