
 

 

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV VYBERANÝCH 

OBCOU PAPRADNO 

smernica Účinný od 1.1.2018 

 

 

Sadzobník správnych poplatkov 

vyberaných obcou 

 
výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
 

Čl. 1. 

Predmet sadzobníka 

 

1. Predmetom sadzobníka sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku 

správnych poplatkov (ďalej len "sadzobník").  Vznik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatkov 

a následky nezaplatenia poplatku. 

2. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré 

smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách 

sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol 

poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. 

3. Ak poplatky splatné podľa bodu 1. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie 

zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. 

 

Čl. 2. 

Poplatník 

 

1. Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, 

ak tento zákon neustanovuje inak. 

Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. 

 

Čl. 3 

Oslobodenie od poplatkov 

 

1. Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby: 

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 

sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak, 

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej 

republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak, 

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, 

ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená 

vzájomnosť. 

2. Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány 

činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu (§ 38 

Občianskeho súdneho poriadku ), exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu 

(Exekučný poriadok), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu (zákon o 

Slovenskom Červenom kríži) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely 

preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu 

občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy. 

3. Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych 
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predpisov 

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia 

(zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci, 

b) o priestupkoch, 

c) o slobodnom prístupe k informáciám. 

4. Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej 

pohromy. 

5. Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo 

medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 

Čl. 4 

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov 

 

1. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré 

smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách 

sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol 

poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. 

2. Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe 

písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 

15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách 

sadzobníka nie je ustanovené inak. 

 

Čl. 5 

Sadzobník aktuálny pre obec v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. 

 

I. ČASŤ - VŠEOBECNÁ SPRÁVA 

 

 
Položka 1  

 

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na 

orgáne štátnej správy, ak tento podáva  

1. fyzická osoba         16,50 eura  

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie   165,50 eura  

 

Položka 2  

 

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, 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 eurá  

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo 

osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy 

úmrtí            5 eur  

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, 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 eurá  

v cudzom jazyku         3 eurá  

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

zastupiteľským úradom v Slovenskej republike       9,50 eura 
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Položka 3  

 

1. Osvedčenie  

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis     2 eurá  

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

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

           10 eur  
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov  

a v žiadosti o odpis registra trestov       2 eurá  

 

Položka 8  

 

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia 

o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)       5 eur  

 

Položka 9  
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka 

konania           16,50 eura  

 

Položka 15  

 

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie  

1. fyzická osoba           9,50 eura  

2. právnická osoba         165,50 eura  

 

II. ČASŤ - VNÚTORNÁ SPRÁVA 

 

 
Položka 16  

 

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík       2 eurá  

 

Položka 17  

 

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v  

cudzine do osobitnej matriky         10 eur  

 

Položka 18  

 

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom  

medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky      20 eur  

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom  

medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky      20 eur  

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby     20 eur  

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti   70 eur  

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom  

medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo  

medzi cudzincami          35 eur  

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a  

cudzincom           70 eur  

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

           200 eur  
 

III. ČASŤ – PÔDOHOSPODÁRSTVO 

 

 
Položka 38  
Vydanie rybárskeho lístka  

a) týždenný           1,50 eura  

b) mesačný           3 eurá  

c) ročný           7 eur  

d) trojročný           17 eur  

 

V. ČASŤ - STAVEBNÁ SPRÁVA 

 
Položka 59  
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo 

rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia  

 

1. pre fyzickú osobu          40 eur  

2. pre právnickú osobu          100 eur  

a) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby    20 eur  

 

 

Položka 60  

 

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny 

stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)  

a) na stavby na bývanie  

1. na stavbu rodinného domu         50 eur  

2. na stavbu bytového domu         200 eur  
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených 

stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením  

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2       25 eur  

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2        50 eur  

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie  

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu     35 eur  

2. bytových domov          100 eur  

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu 

rekreáciu  

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami       30 eur  

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť      30 eur  

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,  

malé čistiarne odpadových vôd, jazierka       30 eur  

4. na spevnené plochy a parkoviská        30 eur  

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad  

letné kuchyne, bazény, sklady         30 eur  

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám  

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami       50 eur  

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť      50 eur  

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,  
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malé čistiarne odpadových vôd, jazierka       50 eur  

4. na spevnené plochy a parkoviská        50 eur  

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady   50 eur  

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 

           20 eur  
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          100 eur  

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane        200 eur  

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane       400 eur  

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane       600 eur  

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane       800 eur  

nad 10 000 000 eur          1 000 eur  

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na 

stavby            50 eur  

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má  

veľkosť od 3 m2 do 20 m2         60 eur  

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je  

väčšia ako 20 m2          150 eur  

 

Položka 60a  

 

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia  

1. pre právnickú osobu          100 eur  

2. fyzickú osobu          30 eur  

b) Žiadosť o zmenu doby trvania  

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť  

od 3 m2
 do 20 m2

          60 eur  

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2   150 eur  

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre  

1. právnickú osobu          50 eur  

2. fyzickú osobu          20 eur  

d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je  

menšia ako 3 m2         30 eur  

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre  

1. právnickú osobu          30 eur  

2. fyzickú osobu          10 eur  

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny  

a doplnenia telekomunikačného zariadenia       80 eur  

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby  

            10 eur  
h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe    30 eur  

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby      10 eur  

 

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            trojnásobok 

sadzby určenej v položke 60  

Položka 62  
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a) Žiadosť o povolenie  

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním,  

podľa položky 60          30 eur  

2. na odstránenie stavby, (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre  

právnickú osobu          50 eur  

fyzickú osobu           20 eur  

3. terénnych úprav pre  

právnickú osobu          100 eur  

fyzickú osobu           20 eur  

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti       100 eur  

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia      20 eur  

 

Položka 62a  

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie  

1. rodinný dom           35 eur  

2. bytový dom           120 eur  

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy  

alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)  

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2       25 eur  

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2        50 eur  

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie  

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu     25 eur  

2. bytových domov          50 eur  

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu 

rekreáciu  

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami       20 eur  

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť      20 eur  

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne  

odpadových vôd, jazierka         20 eur  

4. na spevnené plochy a parkoviská        20 eur  

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,  

napríklad letné kuchyne, bazény, sklady       20 eur  

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám  

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami       30 eur  

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť      30 eur  

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,  

malé čistiarne odpadových vôd, jazierka       30 eur  

4. na spevnené plochy a parkoviská        30 eur  

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady    30 eur  

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)      20 eur  

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri  

predpokladanom rozpočtovom náklade  

do 50 000 eur vrátane          60 eur  

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane        120 eur  

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane       250 eur  

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane      400 eur  

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane       530 eur  

nad 10 000 000 eur          660 eur  
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h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20m2

  50 eur  

 

 

VI. ČASŤ – DOPRAVA 

 

Položka 82  

 

Povolenie na zvláštne užívanie 25af)  

c) rozkopanie miestnych komunikácií do dĺžky 5 m     20 eur  

-dodatočné rozkopávkové povolenie       2-násobok 

základnej sadzby 

- Povolenie na uloženie inžinierskych sietí do obecných pozemkov   10 eur za 

každý aj začatý meter  

Položka 85  

 

a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie  115 eur  

b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie  

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2   30 eur  

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 

           60 eur  
3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2  150 eur  

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti  30 eur  

 

 

VIII. ČASŤ- FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ 

 

 
Položka 140 

 

a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto  

hazardných hier:  

1. číselné lotérie          350 eura  

2. okamžité lotérie         350 eura  

3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj      1 500 eur  

4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok   350 eura  

5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie     350 eura  

6. kurzové stávky          4 000 eur  

7. hazardné hry v kasíne        7 000 eur  

8. bingo vrátane špeciálneho binga        4 000 eur  

9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných 

hier alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry  1 700 eur  

10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode    1 700 eur  

b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, 

tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní 100 eur  

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri  

1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode    200 eur  

2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom bode    800 eur  

d) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o 

zmenách údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie  

prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie    30 eur  
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e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri 

prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie      100 eur  
 

 

Položka 142  

 

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

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení  

o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka       1,50 eura  

 

Položka 143  

 

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správcu dane, vydanie rozhodnutia o 

predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanie lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení 

odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach , vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani 

alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti  

daňového subjektu podľa osobitného predpisu 32a)      9,50 eura  

b) Vydanie potvrdenia obcou 32a) alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu 32aa) 

           3 eurá  
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ    1,50 eura  

 

 

X. ČASŤ - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

  
Položka 160  

 

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa  

osobitného zákona 36p)  

1. fyzická osoba          10 eur  

2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s 

podanou žiadosťou          100 eur  
 

Položka 161  

 

Podanie žiadosti o povolenie , zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným 

zákonom 36p)  

1. fyzická osoba          10 eur  

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,  

ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou      100 eur  

 

Položka 162  

 

ac) Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení 

stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných 

zmenách 38b           5 eur  

af) Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov,  

stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie 

nepodlieha stavebnému konaniu 38e)        10 eur  


