Mestská časť Košice – Juh
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
účinný od 1.1.2018
(výber z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konania, za ktoré Mestská časť Košice –
Juh vyberá poplatky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)
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,
za každú aj začatú stranu ...................................................................................2,00 €
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 €
c) 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 .......................................................................................................... 2,00 €
v cudzom jazyku ................................................................................................................ 3,00 €
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave
zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike..................................... 9,50 €
Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis na počkanie v úradnej miestnosti
.............................................................................................................................................2,00 €
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis..5,00 €
2. Overenie
správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis z registra trestov
............................................................................................................................................ 2,00 €
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného
oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) .........................................................5,00 €
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu
účastníka konania ........................................................................................................... 16,50 €
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ............................................................... 2,00 €

Položka 17
a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky......10,00 €
b) Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti ............................................................................................. 10,00 €
Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi občanmi Slovenskej republiky........................................................................... 20,00 €
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi
občanmi Slovenskej republiky.......................................................................................... 20,00 €
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby..................................................... 20,00 €
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti.................................70,00 €
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami ............. 35,00 €
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom......70,00 €
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami................................................................... 200,00 €
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky
trvalý pobyt ...............................................................................................................200,00 €
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka:
a) týždenný ....................................................................................................................... 1,50 €
b) mesačný..........................................................................................................................3,00 €
c) ročný ..............................................................................................................................7,00 €
d) trojročný ............................................................................................................. ........17,00 €
Položka 140
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných
prostredníctvom výherných prístrojov, za každý výherný prístroj ...............................1500 €
c) zmena licencie na základe oznámenia, alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry
pri hazardných hrách uvedených v písm. a)................................................................... 200 €
e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri
prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie................................................................100 €
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 €
V Košiciach, 02.01.2018

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

