
SPRÁVNE POPLATKY PODĽA ZÁK. Č. 145/1995 Z. z. 
O SPRÁVNYCH POPLATKOCH 

 

VŠEOBECNÁ SPRÁVA 
Položka 2  

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu 
alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov 
listí a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 
                                                                                                                            2 eurá                            

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným 
úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy 
narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí...                                                        5 eur                                                    

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu 
alebo písomnej informácie z úradných kníh, záznamov, registrov listín a zo spisov 
alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom 
jazyku                                                                                                                 2 eurá  
V cudzom jazyku                                                                                                3 eurá                       

Oslobodenie  

Od poplatkov podľa písmen a) a c) 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 b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy 
narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti. 

Položka 3 
1. Osvedčenie 
a) Podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis                                2 eurá  

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. 
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 8  
Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte                                                                  5 eur  
Potvrdenie o pobyte vo viacjazyčnom formulári                                                            5 eur  
Oslobodenie:   

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), 
zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo 
poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom  
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku. 

VNÚTORNÁ SPRÁVA 
Položka 16  
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík                                                           2 eurá                                                                                                

Položka 17  
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky        10 eur                               



Položka 18  
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným úradom, medzi štátnymi 

občanmi Slovenskej republiky                                                                          20 eur          
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi 

občanmi Slovenskej republiky                                                                          20 eur                                                                                                                          
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby                                       20 eur                                                               
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradnej určenej miestnosti                    70 eur                                               
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom  medzi 

štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo cudzincami          35 eur                    
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom  

                                                                                                                           70 eur    
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami                    200 eur  
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá pobyt na území Slovenskej 

Republiky trvalý pobyt                                                                                      200 eur                                                                                                                    
Oslobodenie:  

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení 
snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného 
z nich. 

 

   

Poznámky 
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov. 2. Poplatok podľa písmen f) až h) 
tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis 
uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad,  ktorý 
pripravil podklady na uzavretie manželstva. 3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok 
podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie. 4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie 
matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad). 5. Poplatok podľa 
písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý 
vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. 

 

   

 

PÔDOHOSPODÁRSTVO 
Položka 38  
Vydanie rybárskeho lístka  

a) Týždenný                                                                                                       1,50 eura                                                                                                                           
b) Mesačný                                                                                                             3 eurá                                                                                                                             
c) Ročný                                                                                                                 7 eur                                                                                                                              
d) Trojročný                                                                                                          17 eur                                                                                                                              

Oslobodenie:  
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl 
študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, 
ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, 
ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, 
rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia 
o výkone pracovnej náplne alebo povolania. 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí 
prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady 
Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 
pätnásť rokov. 
 
 
 
 
 
 
 



FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ 
Položka 142  

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie  
                                                                                                                       6,50 eura                

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne 
hospodáriaceho                                                                                              1,50 eura 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Položka 160  
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  

1. Fyzická osoba                                                                                                     10 eur                                                                                                                            
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet 

činnosti súvisí s podanou žiadosťou                                                                 100 eur                                                                   
Oslobodenie:  

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.  

2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí 
prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu 
sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl so sídlom na území Slovenskej republiky po 
predložení oznámenia obsahujúceho ich meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak 
vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.  

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním 
stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. 
o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach 
a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov. 

 

 

 

Prípadne ďalšie v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

 


