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OBECNÝ ÚRAD NESLUŠA 

Verejná vyhláška 

č. 5/2016 

O POPLATKOCH ZA SPRÁVNE ÚKONY 

(Sadzobník niektorých správnych poplatkov) 

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch1 upravuje správne poplatky za úkony a konania orgánov štátnej 

správy a obcí2. Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala podnet na úkon alebo konanie. 

Poplatky3 sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní4, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu 

konania. 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. Ak poplatky 

splatné podľa zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví.5  

Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných predpisov o sociálnom za-

bezpečení, o priestupkoch a o slobodnom prístupe k informáciám. 

Poplatky vyberané obcou sú príjmom rozpočtu obce. 

Táto vyhláška má informatívny charakter. Výšky poplatkov v nasledujúcich tabuľkách sú uvedené v eurách.  

1. VŠEOBECNÁ SPRÁVA (kód: 01xxx)  
– konanie/úkony na Obecnom úrade alebo inom úrade štátnej správy (napr. Katastrálnom úrade Okr. úradu v Kysuc-

kom Novom Meste) 

1. Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania 
na orgáne štátnej správy, ak tento podáva  

- Fyzická osoba 16,50 

- Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 165,50 

Poznámky: Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu 
na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu. 

2. 
 

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných 
kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov v slov. jazyku, za 
každú začatú stranu 

1,50 

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matrič-
ným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy 
narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí. Poplatok tejto položky sa nevyberie za vy-
hotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po 
oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti. 

5,- 

                                                           
1 Podľa aktualizácie zákona z 16.1.2016. 
2 Poznámka: Orgány územnej samosprávy vykonávajú kontrolu (§ 18d zákona č. 369/1990 Zb.) správnosti a včasnosti vyberania 

poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú ich príjmom. 

Správne orgány, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné viesť priebežnú evidenciu o vyko-

naných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, ich počte, o príslušných sadzbách poplatkov a sumách vybraných poplatkov za tieto 

úkony a konania. 
3 Určené v sadzobníku pevnou sumou. 
4 Platia sa v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom, prostredníctvom krátkej textovej (SMS) správy alebo prevodom 
z účtu v banke. 
5 Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. 
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c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných 
kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov 
v úradnej úschove v slov. jazyku, za každú aj začatú stranu 

1,50 

3. 
 
 
 
 

Osvedčenie 

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 1,50 

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý pod-
pis 

5,- 

Splnomocnenie: Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvý-
šenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti. 

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

16,50 

Poznámky: 
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohro-

mách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa 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. 

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplat-
ňovaného podľa položiek stavebnej správy a životného prostredia. 

3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožia-
danie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.  

10. 
 

a) Vydanie  

- výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 sta-
vieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu, 

8,- 

- údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj zača-
tých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia, 

- písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných 
parciel v rámci jedného katastrálneho územia, 

- kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra 
alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú 
kópiu formátu A3, A4 

b) Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky 
alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 sta-
vieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov 

8,- 

c) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b) 3,- 

e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlast-
nícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia 
výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj 
začatých 20 parciel, 20 stavieb v rámci jedného katastrálneho územia 

3,- 

Oslobodenie: 
1. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená obec, ak žiada o vykonanie  týchto spoplatňovaných úko-
nov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do jej pô-
sobnosti podľa osobitných predpisov. 

Poznámky: 
5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedič-
stve. 

11. a) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra 
nehnuteľností 

66,- 

b) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra 
nehnuteľností podaný elektronicky 

33,- 

Splnomocnenie: 
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na 
vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-511
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2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad do 
katastra elektronicky. 

15. 
 

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

- fyzická osoba 9,50 

- právnická osoba 165,50 

2. VNÚTORNÁ SPRÁVA (kód: 02xxx)  
- konanie/úkony na Matričnom úrade obce/obecnom úrade/inom úrade štátnej správy 

16. Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,50 

18. a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom6 medzi štát-
nymi občanmi Slovenskej republiky 

16,50 

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi ob-
čanmi Slovenskej republiky 

16,50 

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,- 

34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Návrh na registráciu 

- združenia občanov, nadácie, pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov 
bytov a nebyt. priestorov, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné 
služby 

66,- 

b) Zmenu stanov alebo štatútu   

- združenia občanov, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne pro-
spešné služby 

16,50 

- pozemkového spoločenstva 65,- 

- spoločenstva vlastníkov bytov a nebyt. priestorov 13,- 

c) Výmaz  

- združenia občanov z registra združení občanov, spoločenstva vlastníkov bytov a ne-
byt. priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebyt. priestorov 

16,50 

- nadácie z registra nadácií, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné 
služby z registra organizácií poskytujúcich všeobecne spoločenské služby 

33,- 

- pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev 35,- 

3. PÔDOHOSPODÁRSTVO (kód: 03xxx)  
– konanie/úkon na Okresnom úrade v Žiline, odbor pôdohospodárstva a lesného hospodárstva, inom úrade štátnej 

správy 

44. Vydanie stanoviska k 

 a) zmene druhu pozemku 

3,- b) nepoľnohospodárskemu použitou poľnohospodárskej pôdy 

c) zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu 

45. 
 

Vydanie rozhodnutia na 

a) zmenu druhu pozemku 
33,- 

b) odňatie poľnohospodárskej pôdy 

46. Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné 
zámery 

99,50 

 

  

                                                           
6 § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-36#f6318584
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5. STAVEBNÁ SPRÁVA (kód: 05xxx)  
– konanie na Stavebnom úrade obce 

59. a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití 
územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre fyzickú osobu 

40,- 

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20,- 
Poznámky: Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie. 
Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný po-
platok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok. 

60. Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na 
zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) na 

a) stavby na bývanie - stavba rodinného domu 50,- 

b) stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokonče-
ných stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 

- ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25,- 

- ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50,- 

c) stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie 

- rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35,- 

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

- garáže s jedným alebo dvoma miestami 

30,- 

- prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť (voda, plyn, elektro) 

- vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových 
vôd, jazierka 

- spevnené plochy a parkoviská 

- stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, ba-
zény, sklady 

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

20,- 

Poznámky:  
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samo-
statné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)]. 
2. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 
3. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady a iné stavebné úrady 
podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov. 

60a. 
 
 
 
 
 

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre fyzickú osobu 30,- 

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre fyzickú osobu 20,- 

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

10,- 

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

10,- 

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30,- 

h) žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10,- 

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 uve-
denej v pol. 

2. 
62. Žiadosť o povolenie na 

a) zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 
60. 

30,- 

b) odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre fyzickú osobu 20,- 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/#paragraf-117
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/#paragraf-120
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c) terénnych úprav pre fyzickú osobu 20,- 

62a.  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na 

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

- Rodinný dom 35,- 

b) stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokonče-
ných stavieb (nadstavba, prístavba) 

- ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25,- 

- ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50,- 

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

- rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25,- 

d) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individu-
álnu rekreáciu 

- garáže s jedným alebo dvoma miestami 

20,- 

- prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 

- vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, 
jazierka 

- spevnené plochy a parkoviská 

- stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, ba-
zény, sklady 

5. DOPRAVA (kód: 05xxx)  
- konanie na Obecnom úrade 

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých vozidiel 
alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povo-
lenú osobitným predpisom. 

80.  2. (nadmerná preprava) Za  každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer  

a) pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti7, ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené 
v t) je 

- do 20,00 115,- 

- od 20,01 do 30,00 190,- 

- od 30,01 do 50,00 300,- 

- a za každých ďalších aj začatých 10 t 75,- 

b) pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu8 (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú ná-
pravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je 

- od 3,01 do 5,00 95,- 

- od 5,01 do 10,00 150,- 

- 10,01 do 15,00 380,- 

c) za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy nepre-
kročí 60 t viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac 
šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok 
Oslobodenie: 
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti s poľno-
hospodárskymi prácami. 
Splnomocnenie: 
1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti. Poplatok vyberaný dodatočne roz-
hodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala 
bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu. 

                                                           
7 Bod 2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. 
8 Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-145#f5422001
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/349/#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_nariadeniu_vlady_c_349_2009_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/349/#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_nariadeniu_vlady_c_349_2009_z_z.oznacenie
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80a. Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80 

- do 24 hodín od doručenia žiadosti 75,- 

- do 48 hodín od doručenia žiadosti 55,- 

82. 
 

Povolenie na zvláštne užívanie9 miestnych komunikácií 80,- 
Splnomocnenie: 
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od 
rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok. 

83. Povolenie uzávierky, príp. obchádzky miestnych komunikácií 70,- 

Povolenie o zmenu termínu uzávierky, príp. obchádzky miestnych komunikácií 40,- 

84. 
 

Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 40,- 
Splnomocnenie: 
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti 
od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok. 

85. 
 
 

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

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 30,- 
Splnomocnenie: 
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a) alebo c) tejto položky zvýšiť až na päťnáso-
bok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. 

10. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (kód: 10xxx)  

– konanie na Obecnom úrade 

160. Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona10 (výrub dre-
vín) 

- fyzická osoba 10,- 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňo-
vaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.11  

 

Vyhotovil: J. Král, referát ŽP 

Rozsah: 6 strán, 2465 slov 

 

Na úradnej tabuli a webe obce vyvesené dňa 26. februára 2016 

 

 

 

Ing. Zuzana Jancová, v. r. 

starostka 

                                                           
9 § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.  
10 Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
11 Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zá-
kon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komuniká-
ciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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