
Okresný úrad Nové Zámky 

Odbore všeobecnej vnútornej správy  

 

Prehľad správnych poplatkov  vyberaných OÚ-NZ-OVVS podľa zák. NR SR č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov 

 

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH  POPLATKOV (príloha zákona) 

 

Položka 2 

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo 

písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov 

alebo súkromných spisov v úradnej úschove za každú stranu                                                 2,00  € 

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, 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  2,00  € 

        v českom jazyku  3,00  € 

o) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom  

orgáne podľa osobitných predpisov
8c

) za každé aj začaté dve strany                           0,50 € 

    

   

Poznámky 
Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo 

písomnej výzvy. 

 

Položka 3 

1. Osvedčenie 

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý                                                                 2,00  € 

b) odtlačok úradnej pečiatky a úradného podpisu za každý odtlačok a  

       za každý podpis                                                                                                                         5,00  € 

c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia  

       zahraničných verejných listín (Apostilla)                                                                               10,00  € 

 

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

náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti. 

Položka 16 

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík                                                                2,00 € 

Položka 19 

Zmena  

a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska                                  3,00 € 

b) priezviska maloletých detí                                                                                         33,00 € 

c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch                                                         100,00 € 

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 

2. v znení neskorších predpisov. 

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska 

v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20181101#poznamky.poznamka-8c


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.  

 

Položka 36 

Zápis 

d) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného  

úradu                                                                                                                                          5,00 € 

   

 


