Správne poplatky vyberané
Okresným úradom Poprad, odborom všeobecnej vnútornej správy
podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p.
Kiosk

658

Služba

Apostille (vyššie overenie listín do cudziny)

10€

(Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných
verejných listín č. 213/2002 Z. z.)
Položka 3 bod 1c)

658

Superlegalizácia (vyššie overenie listín do cudziny)

10€

Položka 3 bod1b)

654

Osvedčenie fotokópie listiny v slovenskom jazyku/1stranu

2€

( Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
okresnými úradmi a obcami)
Položka 2 c)

655

Osvedčenie fotokópie listiny v českom jazyku/1stranu

3€

( Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
okresnými úradmi a obcami)
Položka 2 c)

657

Osvedčenie podpisu

2€

( Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
okresnými úradmi a obcami)
Položka 3 bod 1 a)

660

Zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo priezviska
( Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v z. n. p.)

661
662

33€
Položka 19 b)

Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch
( Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v z. n. p.)

635

Položka 19 a)

Zmena priezviska maloletého dieťaťa
( Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v z. n. p.)

3€

100€

Položka 19 c)

Zápis verejnej zbierky do registra verejných zbierok

5€

( Zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)
Položka 36 b)

636

Zápis predĺženia vykonávania verejnej zbierky

10€

( Zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)
Položka 36 c)

653

Vyhotovenie fotokópie, písomnej informácie z úradných
kníh, spisov ( za každú aj začatú stranu )
Položka 2 a)

2€

OZNAM PRE KLIENTOV:
Správny poplatok je možné uhradiť prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo v predajnom
kiosku na Okresnom úrade Poprad v priestoroch Klientskeho centra.

