
Sadzby a správne poplatky platné od 01.01.2018

Položka 2 

a) 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 …................................................................    2,00 eur 

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s 
výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí
.........................................................................................................................  5,00  eur

c) 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........................................................................................       2,00 eur 

v cudzom jazyku..............................................................................................       3,00 eur 

d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané 

cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike .................................       9,50 eur 

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. 

Položka 3 
1. Osvedčenie a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis .........2,00 eur 

Oslobodenie :
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na 
vykonanie zákona c. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných 
účastníkoch národného boja za oslobodenie. 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 4
 b) Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo 
fondoch štátnych archívov, ak ide o: b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre 
…....................................................................................................................................... 3,00 eur 



Položka 16

Nahliadnutie do matrík za každý zväzok matrík ......................................................…............... 2,00 eur 

Položka 17 

a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky. ....10,00 eur
b) Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti………………………………………………………………………….............     10,00 eur

Položka 18 

a) a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi 

štátnymi občanmi Slovenskej republiky ................................................................    20,00 eur 

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi 

Slovenskej republiky................................................................................................  20,00 eur
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby..….......................................….. 20,00 eur 

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti ...VS 97...............70,00 eur 
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym 

občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami..................... 35,00 eur 

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom  70,00 eur 

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami …..................................................……......  200,00 eur 
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý 

pobyt ….................................................................................................................…. 200,00 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. 

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 písmena 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. 



Položka 38 

Vydanie rybárskeho lístka 

a) týždenný................................................................................................................ 1,50 eur 

b)mesačný..................................................................................................................3,00 eur 
c)ročný....................................................................................................................... 7,00 eur 

d)trojročný................................................................................................................17,00 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. 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov


