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Názov organizácie: Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03  Podolínec 

IČO: 00330132 

DIČ: 2020526189 

Názov internej smernice: Sadzobník poplatkov vyberaných na Mestskom úrade v Podolínci 

Číslo internej smernice: 4/2019 

Dátum vyhotovenia 
smernice: 

 

Vypracoval: Ing. Juraj Špes, prednosta Mestského úradu 

Schválil: Mgr. Jaroslav Seman,  primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účinnosť internej smernice od: 01.01.2020 

Účinnosť internej smernice do: vydania zmeny alebo dodatku k smernici primátorom mesta 



 

2 
 

Poplatky podľa Smernice za pracovné úkony vykonávané mestským úradom 
a organizáciami samosprávy mesta Podolínec uvedené v eurách 

 
a) Sadzobník poplatkov – pracovné úkony 

Vyhotovenie fotokópií textu 

- formát A4 jednostranne čiernobielo/farebne 0,50 € / 1,00 € 

- formát A3 jednostranne ; čiernobielo/farebne 1,20 € / 1,90 € 

Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase 5,00 € 

Vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe - usporiadateľ  5,00 € 

Potvrdenie na vyžiadanie občanov 5,00 € 

Potvrdenie o trvalom pobyte 5,00 € 

Poplatok za uzatvorenie a doručovanie nájomnej zmluvy na pozemky 
s výmerou nižšou ako 300 m2 

5,00 € 

Poplatok za stavebné práce na cintoríne (vstup vozidla, stavba, 
stavebná úprava hrobu) 

15,00 €/ deň 

Náklady na zabezpečenie sobáša mimo úradnej miestnosti 100,00 € 

Náklady na delegovaný sobáš 150,00 € 

b) Sadzobník správnych poplatkov 

Názov položky Suma eur 

VŠEOBECNÁ SPRÁVA 

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis  2,00 

Osvedčenie odpisu (fotokópie), listiny, za každú stranu aj začatú stranu v 
slovenskom jazyku  

2,00 

Osvedčenie jednej strany fotokópie listiny v českom jazyku  3,00 

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným 
úradom z knihy narodení, manželstiev, úmrtí  

5,00 

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky  10,00 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 
medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky  

20,00 

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi 
štátnymi občanmi Slovenskej republiky  

20,00 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby  20,00 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  70,00 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 
medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi 
cudzincami  

35,00 

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a 
cudzincom  

70,00 

Uzavretie manželstva medzi cudzincami  200,00 

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

200,00 

Nahliadnutie do matrík (za každý zväzok matrík)  2,00 
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IOMO – integrované obslužné miesto občana 

 Správny poplatok Asistenčný poplatok Suma spolu  

Výpis z registra trestov 2,00 1,90 3,90 

Výpis z obchodného registra - 4,50 4,50 

Výpis z listu vlastníctva 4,00 3,90 7,90 

 DOPRAVA 

Sadzobník poplatkov za zriaďovanie podzemných vedení v miestnych komunikáciách, 
cestách a na verejných priestranstvách 

Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií 80,00 

Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií vydávané pre fyzickú osobu 
- občan. 

1. Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného 
pozemku na dobu do 3 dní 

10,00 

2. Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného 
pozemku na dobu nad 3 dní 

20,00 

3. Za rozkopávku miestnej komunikácie (cestného telesa) na dobu do 3 dní 15,00 

4. Za rozkopávku miestnej komunikácie (cestného telesa) na dobu nad 3 dní 30,00 

Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií vydávané pre právnickú 
osobu a fyzickú osobu - oprávnenú na podnikanie. 

1. Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného 
pozemku na dobu do 3 dní 

30,00 

2. Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného 
pozemku na dobu nad 3 dní 

60,00 

3. Za rozkopávku miestnej komunikácie (cestného telesa) 80,00 

c) Použitie vozidiel, strojov a zariadení zamestnancami mesta 

Použitie osobného vozidla 0,5 h do 25 km 30,00 

Použitie vozidla na prepravu materiálu 1 h do 25 km (traktor, Movano) 50,00 

Použitie iných strojov a zariadení €/1 h (vozík, píla, vŕtačka, iné) 15,00 

 


