OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
Sadzobník správnych poplatkov
Správne poplatky vyberané za úkony v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
Položka 2
a)

b)

c)

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie
z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo
spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú
stranu

1,50 €

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia
matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy
narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí

5,- €

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
v cudzom jazyku

d)

Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení
o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej
republike

1,50 €
3,- €

9,50 €

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.

Odbor všeobecnej vnútornej správy - oddelenie štátneho občianstva a matrík
Správne poplatky vyberané oddelením štátneho občianstva a matrík odboru všeobecnej
vnútornej správy v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších zmien a doplnkov
Osvedčenie
Položka 3
a)

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

b)

Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý
odtlačok a za každý podpis

5,- €

Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia
zahraničných verejných listín (apostilla)

10,- €

c)

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. 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.

Zmena mena a priezviska
Položka 19
a)

Zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska

3,- €

b)

Zmena priezviska maloletých detí

33,- €

c)

Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

100,- €

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 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.

Udelenie štátneho občianstva
Položka 20
a)

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov

b)

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu:

c)

d)
e)

700,- €

1. do 15 rokov

100,- €

2. od 15 rokov do 18 rokov

150,- €

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým
slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom
podľa medzinárodného práva

20,- €

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom
Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993

20,- €

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň
jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym
občanom

20,- €

Oslobodenie
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl. 16a) a presídlenci z Ukrajiny z oblasti
Černobyľu.

Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
------------------------------------------------16a) Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prepustenie zo štátneho zväzku SR
Položka 21
a)
b)

c)

Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad
18 rokov

700,- €

Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa
1. do 15 rokov

200,- €

2. od 15 rokov do 18 rokov

350,- €

Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti
s udelením štátneho občianstva Českej republiky

20,- €

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.

Osvedčenie o štátnom občianstve
Položka 22
a)
b)

Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej
republiky

10,- €

Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej
republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý
predchádza dňu podania žiadosti

10,- €

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej
republiky na účely vydania prvého občianskeho preukazu.

Odbor všeobecnej vnútornej správy - oddelenie správne
Správne poplatky vyberané správnym oddelením odboru všeobecnej vnútornej správy
v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien
a doplnkov:
Položka 36
Verejné zbierky:
Zápis:
a)

verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom
území Slovenskej republiky

b)
c)

verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom

20,- €

obvode okresného úradu

5,- €

predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok

10,- €

Položka 34
Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových
priestorov
zmena stanov , zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových
priestorov alebo údajov zapísaných do registra
vyhotovenie stanov alebo zmluvy o spoločenstve ako náhrady za
stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené
vyhotovenie výpisu z registra spoločenstiev vlastníkov bytov
a nebytových priestorov
vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra
vyhotovenie písomnej informácie z registra spoločenstiev vlastníkov
bytov a nebytových priestorov
výmaz spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra

33,- €
13,- €
13,- €
5,- €
25,- €
5,- €
16,50 €

Neinvestičné fondy:
1.

návrh na registráciu neinvestičného fondu

2.

16,50 €

6.

zmena štatútu a údajov zapísaných do registra
vyhotovenie štatútu ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo
odcudzený štatút
vyhotovenie výpisu z registra neinvestičného fondu
vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, poškodené alebo
odcudzené rozhodnutie o zápise do registra
vyhotovenie písomnej informácie z registra neinvestičných fondov

7.

výmaz neinvestičného fondu z registra neinvestičných fondov

16,50 €

3.
4.
5.

66,- €

13,- €
5,- €
16,50 €
5,- €

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby:

1.

návrh na registráciu neziskovej organizácie

2.

zmena štatútu a údajov zapísaných do registra
vyhotovenie štatútu ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo
odcudzený štatút

3.
4.

vyhotovenie výpisu z registra neziskových organizácií

6.

vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, poškodené alebo
odcudzené rozhodnutie o zápise do registra
vyhotovenie písomnej informácie z registra neziskových organizácií

7.

výmaz z registra neziskových organizácií

5.

66 €
16,50 €
16,50 €
5€
16,50 €
5€
33 €

Záujmové združenia právnických osôb:

1.

návrh na zápis do registra záujmových združení právnických osôb

2.

zmeny údajov zapísaných v registri záujmových združení právnických
osôb (názov, sídlo, predmet činnosti, orgány a mená osôb
vykonávajúcich pôsobnosť združenia)

3.
4.
5.
6.
7.

výpis z registra záujmových združení právnických osôb
vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené rozhodnutie o zápise do registra
vyhotovenie stanov ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo
odcudzené stanovy o zápise do registra
vyhotovenie písomnej informácie z registra záujmových združení
právnických osôb
výmaz záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových
združení právnických osôb

66,- €
16,50 €
5,- €
16,50 €
16,50 €
5,- €
33,- €

Položka 63a
Vydávanie osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení vozidiel:

podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného
označenia vozidla

3,- €

podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla ako náhrady
za zničený, stratený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla

0,50 €

Odbor živnostenského podnikania
Správne poplatky vyberané odborom živnostenského podnikania v zmysle zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
Položka 148
a)

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
1. na každú voľnú živnosť

5,- €

2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť

15,- €

b)

Výpis z verejnej časti živnostenského registra za 1 podnikateľa

3,- €

c)

Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri

3,- €

d)

Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou
za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie
o živnostenskom oprávnení

6,- €

Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo
viac ako 1 prevádzkarni

6,- €

f)

Vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení

3,- €

g)

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby
pozastavenia prevádzkovania živnosti

4,. €

i)

Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe

6,- €

l)

Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis

3,- €

m)

Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých
začatých 15 strán

5,- €

Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na
živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

3,- €

e)

n)

základe

Poznámky
1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí,
ani počet súčasne vyznačených zmien.
2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc,
alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien
podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.
3. Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania
predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.

Súdne poplatky vyberané v zmysle zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších zmien a doplnkov.
Položka 17
Vo veciach obchodného registra a) z návrhu na prvý zápis
1.

akciovej spoločnosti

829,50 €

2.

iných právnických osôb

331,50 €

3.

fyzickej osoby podnikateľa

165,50 €

4.

organizačnej zložky podniku právnickej osoby vrátane podniku alebo
organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby

331,50 €

5.

organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľa vrátane
podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby

33,- €

