Sadzby a správne poplatky
Najčastejšie používané položky podľa Zákona č. 145 /1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Všeobecná správa
Položka č. 2
c) osdvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu
alebo písomnej informácie z úraných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo
spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku
v cudzom jazyku

2,00 €
3,00 €

Oslobodenie:
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská,
hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Položka č. 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis

2,00 €

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
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo konananie tohto úkonu mimo
úradnej miestnosti
Položka č. 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie
písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)

5,00 €

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty
(inkasné strediská), zariadenie sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo
sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákona 11) a nevykonávajú
sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku
Pôdohospodárstvo
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týženný
b) mesačný
c) ročný

1,50 €
3,00 €
7,00 €

d) trojročný

17,00 €

Oslobodenie:
1./ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých
škôl študijných odborov s výúčbou 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 SRZ, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo
povolenia.
2./ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu so SR na pozvanie
alebo so súhlasom prezidenta SR, NR SR a vlády SR.
3./ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov
Stavebná správa
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba,
prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením (za kadú samostatnú stavbu)
a) stavby na bývanie - na stavbu rodinného rodmu
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov, alebo stavieb
na idividuálnu rekreáciu - garáže s jedným alebo dvoma miestami
- na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny
stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane
Oslobodenie:
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia a zmeny dokončených stavieb na bývanie
sú oslobedení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

50,00 €
30,00 €
30,00 €

100,00 €
200,00 €
400,00 €
600,00 €

