SPRÁVNY POPLATOK NA ÚSEKU MATRÍK A OSVEDČOVANIA
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným
úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a
knihy úmrtí
Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku
v českom jazyku
Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise - za každý podpis
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

5,00 €
2,00 €
3,00 €
2,00 €
2,00 €

a) Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade
štátnymi občanmi SR - delegačka
b) uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občan
c) povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby

20,00 €
20,00 €
20,00 €

d) povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

70,00 €

e) povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než příslušným matričným uradím
medzi štát. občanom SR a cudzincom alebo cudzincami
f) uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
g) uzavretie manželstva medzi cudzincami

35,00 €
70,00 €
200,00 €

h) uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

200,00 €
10,00 €

SPRÁVNY POPLATOK - rybárske lístky
týždenný
mesačný
ročný
trojročný

1,50 €
3,00 €
7,00 €
17,00 €

OSLOBODENIE Osoby do 15 rokov veku, študenti škôl s výučbou rybárstva, zamestnanci
št. správy, ktorí majú v prac. zmluve vykonávanie aktívne rybárstva, zamestnanci
Slov.ryb.zväzu, ryb. hospodári, ryb. stráž po predložení potvrdenia, cudzinci so súhlasom a
na pozvanie prezidenta SR, NR SR
SPRÁVNE POPLATKY NA ÚSEKU STAVEBNÉHO PORIADKU, DOPRAVY
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Územné rozhodnutie
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo
rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu
40,00 €
2. pre právnickú osobu
100,00 €
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
20,00 €
Stavebné povolenie
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na
zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu
50,00 €
2. na stavbu bytového domu
200,00 €
b) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
30,00 €
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
30,00 €
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových
vôd, jazierka
30,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská
30,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou- napr.letné kuchyne, bazény, sklady
30,00 €
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu
100,00 €
2. fyzickú osobu
30,00 €
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu
30,00 €
2. fyzickú osobu
10,00 €
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom
35,00 €
b) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
25,00 €
Žiadosť o - povolenie 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so
30,00 €
stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60
-na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené
fyzická osoba
20,00 €
právnická osoba
50,00 €
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií
80,00 €
Povolenie na výrub drevín
Fyzická osoba
10,00 €
Právnická osoba
100,00 €
Ostatné správne poplatky – zákon 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov

