
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV 
 

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...................................................................................................................... 1, 50 eura 

v cudzom jazyku............................................................................................................................ 3 eurá 

 
Osvedčenie 

  

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis............................................................ 1, 50 eura 

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis..................... 5 eurá 

c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla)... 10 eur 

 
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného 

oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)......................................................................... 

 
 

5 eur 

 

Vydanie rybárskeho lístka 

 a) týždenný  ............................................................................................................................... 1, 50 eura 

b) mesačný .................................................................................................................................. 3 eurá 

c) ročný ....................................................................................................................................... 7 eur 

d) trojročný ................................................................................................................................. 17 eur 

Oslobodenie od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.  

 

Žiadosť o stavebné povolenie 

a) na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 

s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3vrátane ...............................  33 eur 

za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného  priestoru  .......................................................  20 eur 

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty) 
 s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 200 m3vrátane..............................   

 
23 eur 

za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru  .........................................................  
 

20 eur 
 

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác...................................................  10 eur 

Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 

sprievodcom. 

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného 

povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby…………………………..   3 násobok  sadzby 

 

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

Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka  ……….       1, 50 eura 


