Sadzby a správne poplatky platné od 15.. 03.2018
Položka 2
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s
výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy
úmrtí...........................……....................................................................……….......5,00 eur
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave
zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike.............……..... 9,50 eur
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen b) 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 a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z
knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z
úradnej povinnosti.
Položka 4
b) Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov
uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o: b) matriky, živnostenské registre a iné
podobné registre...........................................................................................……... 3,00 eurá
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 1) a nevykonávajú sociálnu
prevenciu na účely dosiahnutia zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených
nákladov.
-----------------------------------------------------------------1) zákon č.448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách
Položka 16
Nahliadnutie do matrík za každý zväzok matrík .....................................………... 2,00 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
............................................................................................................... VS97……......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.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú
manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu.
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 písmena 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.

