
Sadzobník správnych poplatkov 

     Matrika       

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia       5,00 €  
matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy 
narodení, knihy manželstiev, knihy manželstiev, knihy úmrtí  
 
Oslobodenie 
 
Poplatok  sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave 
chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti 

 
Osvedčenie jedného podpisu        1,50  € 
Odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za  každý odtlačok  5,00 € 
každý odtlačok a za každý podpis 

Oslobodenie 

Od poplatku 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  je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým 

fondom a správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách. 

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. 

Osvedčenie fotokópie - slovenský jazyk  (jedna strana)    1,50 € 
 
Osvedčenie fotokópie – cudzí  jazyk  (jedna strana)     3,00 € 
 
Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných    9,50 € 
potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom 
v SR           
 
Zmena priezviska maloletých detí                              33,00 € 
 
Zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého    priezviska              3,00 € 
 
Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch            100,00 € 
 
Nahliadnutie do matrík        1,50 € 
 
a/Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným             16,50 €  
    matričným úradom medzi 15) štátnymi občanmi SR  
                
 b/Uzavretie manželstva pred iným než príslušným                           16,50 €  
     matričným úradom 15) medzi štátnymi občanmi SR  
 



c/Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby                          16,50 € 
                             
d/Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 15)            66,00 € 
 
e/Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným                33,00 € 
    úradom 15) medzi štátnym občanom SR a cudzincom                              
 
f/Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom             66,00 € 
 
g/Uzavretie manželstva medzi cudzincami                          165,50 € 
 
h)Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá                                     199,00 € 
    na území SR trvalý pobyt 
 
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 uzatvárajú 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, 15) 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. 

------------------------------------------------------------------ 

15) § 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z.z.. 

 (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 

                 
 
Overenie správnosti údajov na žiadosti o výpis z registra trestov   1,50 € 
Kolok           4,00 € 
 



 

Evidencia obyvateľstva 
   
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o trvalom pobyte  5,00 € 
 
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 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku. 
______________________________________________________ 
11) § 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. 

 

 
 
 

Poplatky za hrobové miesta 
Právne predpisy obce (všeobecné záväzné nariadenia – VZN) 

VZN č. 2/2006 zo dňa 12.07.2006 – Cintorínsky poriadok obce Častá 
 

jedno hrobové miesto (hrob)        16,60 €/10rokov 
dve hrobové miesta (dvojhrob)                   33,19 €/10 rokov 
tri hrobové miesta (trojhrob)                                   49,49 €/10 rokov 
štyri hrobové miesta (štvorhrob)                                                                    66,39 €/10 rokov 
päť hrobové miesta (päťhrob)                                                                              82,98 €/10 rokov 
detský hrob                                                                                                                 4,98 €/10 rokov 
urna                                                                                                                              6,64 €/10 rokov 
Použitie domu smútku                                                                                            16,60 €/10 rokov 
 

  

 

 


