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MESTO SPIŠSKÉ VLACHY, SNP 34, 053 61 

_________________________________________________________________ 

 

                    SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV A POPLATKOV  

                   MESTA SPIŠSKÉ VLACHY 

 
Výber z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konania, za ktoré mesto Spišské Vlachy vyberá 

poplatky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch           

v znení neskorších predpisov. 

I. ČASŤ 

VŠEOBECNÁ SPRÁVA 

 

 

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, 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 

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

cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike..................................................................9,50 eura 

Oslobodenie 

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, 

planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. 

Poznámky 

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo 

písomnej výzvy. 

2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy 

narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti. 

Položka 3 

1. Osvedčenie 

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

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. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je 

oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským 

pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené          

s konaním o pozemkových úpravách.   

Položka 8  

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby........................................................5 eur  

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 
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zákonom  a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku vo vzťahu k príjemcovi bez 

úhrady vynaložených nákladov. 

 

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 

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 

............................................................................................................................................................200 eur 

Oslobodenie  

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia 

preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.  

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, 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. 
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PRÍLOHA č. 1K SMERNICI č. 3/2016 O PAUŠÁLNYCH NÁHRADÁCH  

ZA ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SPOJENÉ S ČINNOSŤOU MESTSKÉHO ÚRADU  

V SPIŠSKÝCH VLACHOCH A ZARIADENÍ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY. 

 

 

Paušálne náhrady za administratívne výdavky: 

 

1) Občiansky sobáš s  programom..................................................................................................20,00 € 

2) Občiansky sobáš bez programu..................................................................................................10,00 € 

3) Občiansky sobáš mimo obradnej miestnosti............................................................................170,00 € 

4) Občiansky pohreb.......................................................................................................................20,00 € 

5) Rozlúčka v dome smútku ..........................................................................................................15,00 € 

6) Uvítanie novorodenca individuálne ..........................................................................................15,00 € 

7) Uvítanie novorodenca spoločne ( každá rodina ).......................................................................10,00 € 

8) Fotografovanie udalostí, vyhotovenie fotografických dokumentov................................20 ks/ 10,00 € 

 

 

POPLATOK ZA VYHLÁSENIE RELÁCIE V MIESTNOM ROZHLASE 

 

1) Oznam .........................................................................................................................................2,- € 

2) Blahoželanie jubilantovi ............................................................................................................zdarma 

3) Smútočný oznam .......................................................................................................................zdarma 

 

 

III. ČASŤ  

PÔDOHOSPODÁRSTVO 

 

Položka 38  

Vydanie rybárskeho lístka  

a) týždenný ........................................................................................................................................1,50 eur  

b) mesačný ...........................................................................................................................................3 eurá  

c) ročný ..................................................................................................................................................7 eur  

d) trojročný ..........................................................................................................................................17 eur  

 

Oslobodenie  

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných 

odborov s výučbou 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 Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski 

hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone 

pracovnej náplne alebo povolania.  

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na 

pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky                  

a vlády Slovenskej republiky.  

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov. 
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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  

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .....................................................20 eur  

 

Oslobodenie  

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú 

sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové 

strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo 

vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší 

územný celok.  

Poznámky 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa 

jedno rozhodnutie. 2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, 

vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom 

rozhodnutí okrem prípojok.  

 

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, 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  
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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 

Oslobodenie  

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú 

oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.  

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.  

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná 

diaľničná spoločnosť, a. s.  

Poznámky 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný 

poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)]. 

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 3. Garáže s viac ako dvoma 

miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia 

stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské 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.  

Položka 60a  

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre  

1. 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 

Oslobodenie  

1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 2. Od poplatku podľa 

písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom 

podnikaní.  

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  

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  
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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 

Oslobodenie  

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.  

2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  

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  

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .......................50 eur  

Oslobodenie  

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú 

oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne 

ako pri položke 59. 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky 

je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Poznámky 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa 

stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty 

uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)]. 2. Hotelové a iné ubytovacie 

zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako 

samostatné stavby. 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne 
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stavebné úrady, vojenské 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. 

 

 

XXIV. ČASŤ  

VÝKON VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY 

 

 

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste – rýchlejšie, 

jednoduchšie a pod spoločnou strechou. 

 

Na pracovisku IOMO vybavíte: 

• Výpis z listu vlastníctva 

• Výpis z obchodného registra 

• Výpis z registra trestov 

Všetky dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony. 

Výpis z listu vlastníctva: List vlastníctva je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy                                      

k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarche (záložné právo, vecné bremeno)      

a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie). 

 

Na pracoviskách IOMO môžete získať: 

• úplný výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje kompletné zoznamy nehnuteľností, vlastníkov            

a tiarch evidovaných na liste vlastníctva (obsahuje všetky údaje zapísané na liste vlastníctva) 

• čiastočný výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje vybrané zoznamy vlastníkov evidovaných na 

liste vlastníctva (obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva) 

O výpis z listu vlastníctva môže požiadať: 

• ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti, ak žiada o výpis z LV bez rodného čísla 

• len vlastník alebo splnomocnenec vlastníka, ak žiada o výpis z LV s rodným číslom alebo ak ide 

o výpis z listu vlastníctva s vyznačenou plombou. Splnomocnenec predloží úradne overené 

splnomocnenie , ktoré musí byť vystavené najviac 30 dní pred zadaním požiadavky do IOMO. 

Občan sa pri vybavovaní výpisu z listu vlastníctva preukazuje: 

• platným občianskym preukazom alebo 

• cestovným pasom 

Žiadosť o vydanie výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje do 24 hodín alebo v ďalší pracovný deň              

v prípade podania žiadosti cez víkend alebo sviatok. 

Poplatok............................................................................................................................................... 7,90 € 

 

Výpis z obchodného registra 

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje 

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania                     

a zoznam konateľov. 

Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu 

vyhotovenia výpisu a je použiteľný na právne úkony. 

 

O výpis z obchodného registra môže požiadať: ktokoľvek bez preukázania právneho alebo iného 

záujmu. 

Občan sa pri vybavovaní výpisu z obchodného registra preukazuje: 

• platným občianskym preukazom alebo 

• cestovným pasom 

Žiadosť o vydanie výpisu z obchodného registra sa vybavuje na počkanie, najneskôr však nasledujúci 

pracovný deň po podaní žiadosti.  

Poplatok................................................................................................................................................4,50 € 
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Výpis / Odpis z registra trestov 

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna 

prokuratúra Slovenskej republiky. 

Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená a obsahuje len 

odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané). 

Odpis z registra trestov (ktorý je verejnou listinou) sa uvádzajú údaje o každom právoplatnom 

odsúdení, priebehu výkonu trestu a ochranného opatrenia, aj o odsúdeniach, ktoré boli podľa rozhodnutia 

súdu alebo na základe zákona zahladené.  

Občan Slovenskej republiky sa pri vybavovaní Výpisu z registra trestov preukazuje: 

• platným občianskym preukazom 

• cestovným dokladom a originálom rodného listu ak je žiadateľom 

Cudzinec s povoleným pobytom na území SR sa preukazuje: 

• originálnym dokladom o povolení na pobyt vydaný v SR a originálnym rodným listom úradne 

preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom 

• iným originálnym dokladom preukazujúcim totožnosť a originálnym rodným listom úradne 

preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom 

Splnomocnenec sa preukazuje: 

• vlastný doklad totožnosti 

• rodný list (originál/overená kópia) žiadateľa 

• úradné overené splnomocnenie na úkon nie staršie ako 30dní 

Žiadosť o vydanie výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však 

nasledujúci pracovný deň po podaní žiadosti.  

 

Poplatok............................................................................................................................................... 3,90 € 

 
Cenník služieb 

 

Platby za asistované služby IOMO sa riadia sadzobníkom úhrad za činnosť IOMO podľa Vyhlášky 

č. 25/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. Žiadateľ uhrádza za jednotlivé služby aj správny poplatok 

podľa platného zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Služba:                                        Správny/súdny                 Asistenčný                    Cena za 

                                                      poplatok                            poplatok                       službu 

Výpis z RT na právne účely              2,00 €                         1,90 €                             3,90 €                                   

Výpis z LV na právne účely        4,00 €                         3,90 €                             7,90 €                                 

Výpis z OR na právne účely              0,00 €                         4,50 €                             4,50 €                                 

 

 

POPLATKY ZA PRENÁJOM HROBOVÉHO MIESTA  PODĽA VZN 1/2015  

O VÝSTAVBE, SPRÁVE, ÚDRŽBE A PREVÁDZKOVANÍ POHREBISKA NA ÚZEMÍ MESTA 

SPIŠSKÉ VLACHY 

 

 

1) Nájomné za prenájom hrobového miesta: platné pre nájomcov, ktorí majú v meste trvalý pobyt: 

    

Typ hrobového miesta 10 rokov 20 rokov 

Jednohrob obyčajný 7 € 14 € 

Dvojhrob obyčajný 14 € 28 € 

Jednohrob s rámom 17 € 34 € 

Dvojhrob s rámom 34 € 68 € 



  

SPIŠSKÉ  VLACHY 9 

 

Trojhrob obyčajný  21 € 42 € 

Trojhrob s rámom  50 € 100 € 

Štvorhrob s rámom 67 € 134 € 

Päťhrob s rámom 85 € 170 € 

Šesťhrob s rámom 102 € 204 € 

Jednohrobka 34 € 68 € 

Dvojhrobka 68 € 136 € 

Urnový hrob 17 € 34 € 

Detský hrob obyčajný 3,50 € 7 € 

Detský hrob s rámom 8,50 € 17 € 

 

2) Jednorázové úhrady za hrobové miesto - zosnulí ktorí v meste nemajú trvalý pobyt: 

 

Jednohrob / Hrobka  100 € 

Dvojhrob  200 € 

Uloženie urny  50 € 

 

Úhrada za používanie elektrickej energie na mestskom cintoríne je 2 € pri malom rozsahu (kosenie, 

brúsenie pomníka) prác a 7 € pri väčšom rozsahu prác (demolácia, betónovanie). 

 

 

POPLATKY NA ZÁKLADE KNIŽNIČNÉHO A VÝPOŽIČNÉHO PORIADKU  

MESTSKEJ KNIŽNICE V SPIŠSKÝCH VLACHOCH 

 

 

 

Cenník služieb a poplatkov: 

 

 

Členský poplatok v knižnici: Osoba do 15 r. ...........................................................................1€ /1 rok 

    Osoba nad 15 r. ..........................................................................2€/1 rok 

 

 

Upomienky:   1...........................................................................0,65 € +  0,10 € za k. j. 

                         2...........................................................................1,30 € +  0,15 € za k. j. 

                         3...........................................................................1,95 € +  0,20 € za k. j. 

 


