
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH 
POPLATKOV VYBERANÝCH 

MESTOM SVIDNÍK 
/§ 5 ods. 1 písm. f zák. NR SR č. 211/2000 Z.z./ 

 
/výber z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konania, 
za ktoré poplatky vyberajú obce podľa zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  

v znení neskorších predpisov/ 
 
 

Poznámka:  Ak je poplatok určený v tomto sadzobníku pevnou sumou,  
   platí sa bez výzvy a je splatný pri podaní /žiadosti/, ktorým 
   poplatník podnetuje úkon alebo konanie. 
 

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, s výnimkou prvého úradného 
výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú 
stranu ................................................................................................   1,50 € 

 
b) 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 € 
v cudzom jazyku ................................................................................ 3  € 

 
Položka 3 
 
1. Osvedčenie 
    a)  podpisu na listine alebo na jej 
         rovnopise za každý podpis..........................................................   0,50 € 
 
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra 
    trestov a v žiadosti o odpis registra trestov .....................................   1,50 € 
                (+ kolok v hodnote  3  €) 
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Položka 6 
 
a) Vydanie preukazu /osvedčenia/, ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej 

položky sadzobníka .......................................................................   4,50 € 
 
b) Vydanie preukazu /osvedčenia/ ako náhrady za zničený, stratený alebo 

poškodený preukaz /osvedčenie/, ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej 
položky sadzobníka ......................................................................   16,50 € 

 
c) Predĺženie platnosti preukazu /osvedčenia/, ak nejde o úkon spoplatňovaný 

podľa inej položky sadzobníka .......................................................   6,50 € 
 
d) Vydanie preukazu /osvedčenia/ ako náhrady za stratený, zničený alebo 

poškodený preukaz /osvedčenie/, opakovane v priebehu dvoch po sebe 
nasledujúcich rokoch .....................................................................  33 € 

 
 

Položka 8 
 
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie 
písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte /sídle/ 
...............................................................................................................    3 € 
 
 

Položka 9 
 
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov, alebo sa koná 
z podnetu účastníka konania ..............................................................  16,50 € 
 
 

Položka 15 
 
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie 
 
1. fyzické osoby ..................................................................................     9,50 € 
2. právnické osoby .............................................................................. 165,50 € 
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Položka 16 
 
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok ..............................................   1,50 € 
 

Položka 18 
 
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným 
    než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi 
    Slovenskej republiky .......................................................................... 16,50 € 
 
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným 
     úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky .................... 16,50 € 
 
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby ........................... 16,50 € 
 
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradnej určenej miestnosti ...... 66 € 
 
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným 

matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej 
republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami ................................  33 € 

 
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom  

Slovenskej republiky a cudzincom ...................................................... 66 € 
 
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ........................................... 165,50 € 
 
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá 

na území Slovenskej republiky trvalý pobyt ...................................... 199 € 
 

Položka 38 
 
Vydanie rybárskeho lístka  
 
a) týždenný .........................................................................................    1,50 € 
b) mesačný ..........................................................................................    3      € 
c) ročný ...............................................................................................    6,50 € 
d) trojročný ..........................................................................................  16,50 € 
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Položka 59 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití 

územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie  

platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 

a) pre fyzické osoby .................................................................................  6,50 € 

b) pre právnické osoby ............................................................................ 16,50 € 

 

Položka 60 

Žiadosť o stavebné povolenie 

a) na stavby na bývanie 

1. na stavbu rodinného domu ....................................................................  33 € 

2. na stavbu bytových domov .................................................................... 66 €  
 
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy,  
    záhradkárske chaty),  
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ................................................  23 € 
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ...................................................  39,50 € 

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu  
    a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ........................................ 23 € 

d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby  
    slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na  
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ....................................... 16,50 € 

e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami  .............................. 23 € 

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto  
   stavieb pred dokončením ........................................................................ 16,50 € 

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb  
    a zmeny  stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom     
    náklade do 1, 5 mil. Sk vrátane .............................................................. 33 €  
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    nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane ................................................... 49,50 € 
    nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane .................................................... 66 € 
    nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane ...............................................116 € 
    nad 100 mil. Sk ..................................................................................199 € 

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva  
    samostatné stavebné povolenie ..........................................................  16,50 € 

i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb,  
   ak sa vydáva samostatné  stavebné povolenie .....................................  33 € 

Položka 61 

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 ........................ dvojnásobok 
                                                                                                            určenej  
                                                                                                            v položke 60 

Položka 62 
 

a) Žiadosť o povolenie 
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným 
 konaním, o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 ....   16,50 € 
2. na odstránenie stavby ...................................................................     6,50 € 
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, 
    za každé jednotlivé zariadenie ......................................................  49,50 € 
4. terénnych úprav ............................................................................    6,50 € 

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti  ...............................................  99,50 € 
c) Žiadosť  o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ............................ 16,50 € 

 

Položka 62 a      
 
a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu  
    s rozpočtovým nákladom 
    do 1,5 mil. Sk vrátane .......................................................................  16,50 € 
    nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane .................................................  23  € 
    nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk ...............................................................  33  € 
    nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane ..............................................  66  € 
    nad 100 mil. Sk .................................................................................  99,50 € 
b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby ............ 16,50 € 
c) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby ............ 33 € 
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Položka 82 
 

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií podľa § 11 ods. 1 písm. 
b/ až g/ vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa 
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách /cestný zákon/..............   99,50 € 

 

Položka 83 
 

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych 
    komunikácií .......................................................................................  66 € 
 

Položka 84 
 
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie  

na miestnu komunikáciu .................................................................. 33 € 
 

Položka 140 
 
a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie 

3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ...........................1 493,50  € 
 
c) Zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania 
    prevádzkovateľa hazardnej hry pri všetkých hazardných  
    hrách ..............................................................................................     33 € 
 

Položka 142 
 
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do 

evidencie .........................................................................................    6,50 € 
 
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne 

hospodáriaceho roľníka ....................................................................   1,50 € 
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Položka 143 
 
a) Vydanie rozhodnutia daňovým orgánom, colným orgánom alebo obcou 

v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, § 13, § 
59 a § 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní 
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov ...........................................................................  9,50 € 

 
b) Vydanie potvrdenia daňovým orgánom, colným orgánom podľa osobitných 

predpisov ..............................................................................................  3 € 
 
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ....  1,50 € 

 

Položka 160  
 
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného 
zákona /výrub stromov/  

1. fyzická osoba..................................................................................... 6,50 € 
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie , 
     ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ....................... 66 €| 


