MESTO TRNAVA
Mestský úrad v Trnave

Sadzobník správnych poplatkov
Č. položky Názov položky
Sadzba v EUR
1. Návrh na obovu konania alebo podnet na preskúmanie
16,50
1
rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak
tento podáva fyzická osoba
2. Návrh na obovu konania alebo podnet na preskúmanie
rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak
165,50
tento podáva právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na
podnikanie
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie
z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo
2,00
2
spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj
začatú stranu
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia
matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy
5,00
narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie) fotokópie), listinnej podoby
elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z
úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo
2,00
súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu, v
slovenskom jazyku
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení
o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v
9,50
Slovenskej republike
1.a) Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý
2,00
3
podpis
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis/odpis z registra trestov
2,00
Žiadosť o vydanie potvrdenia,výpisu, odpisu a kópie z archívných
4
dokumentov uložených vo fondoch št. archívov
b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre
3,00
e) osvedčenie odpisu (fotokópie) vyššie uvedených dokumentov, za
1,50
každú stranu v slovenskom jazyku
Vydanie potvrdenia alebo oznámenia o pobyte osoby
5,00
8
Miestne
zisťovanie
16,50
9
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako
15
na bývanie
1. fyzická osoba
9,50
2. právnická osoba
16,50
Nahliadnutie dp matrík, za každý zväzok matrík
2,00
16
Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom
10,00
17
registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným
matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo
35,00
18
medzi cudzincami
a) Povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným
20,00
matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným
20,00
úradom medzi štátnymi občanmi SR
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
20,00
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
70,00
70,00
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami
200,00
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území
200,00
SR trvalý pobyt
Zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska
3,00
19
Zmena priezviska maloletých detí
33,00
Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch
100,00
a) Vydanie rybárskeho lístka - týždenný
1,50
38
b) mesačný
3,00
c) ročný
7,00
Stav platný od 1. 1. 2018

MESTO TRNAVA
Mestský úrad v Trnave
Č. položky Názov položky
d) trojročný
59

60

Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia, o zmene
územného rozhodnutia, predĺženie platnosti územ.rozhod
a.1) fyzická osoba
a.2) právnická osoba
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
Žiadosť o stavebné povolenie, vrátene zmien stavieb
a.1) stavba na bývanie - rodinný dom
a.2) stavba na bývanie - bytový dom
b.1) stavba na individuálnu rekreáciu do 25 m2
b.2) stavba na individuálnu rekreáciu nad 25 m2
c.1) stavebné úpravy - rodinné domy a stavby na individuálnu rekreáciu
c.2) stavebné úpravy - byté domy
d) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo stavieb
na individuálnu rekreáciu (garáže, prípojky, vodné stavby, spevnené
plochy, parkoviská, letné kuchyne, bazény)
e) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom byt. domov
(garáže, prípojky, vodné stavby, spevnené plochy, parkoviská,
prísprešky, sklady)
f) zmeny dokončených stavieb a zmeny pred dokončením podľa
písm. d) a e)
g) neuvedené stavby a ich zmeny podľa rozpočtového nákladu

62

50,00
200,00
25,00
50,00
35,00
100,00
30,00

50,00
20,00

100,00 - 1 000,00
50,00

i) reklamná stavba od 3 m2 do 20 m2

60,00

a.1) Žiadosť o predĺženie platnosti SP - fyzická osoba

150,00
30,00

a.2) Žiadosť o predĺženie platnosti SP - právnická osoba
b.1) žiadosť o zmenu doby trvania rekl. stavby od 3 m2 do 20 m2

100,00
60,00

b.2) žiadosť o zmenu doby trvania rekl. stavby nad 20 m2

150,00

c.2) ohlásenie jednoduchej stavby - fyzická osoba

20,00

c.1) ohlásenie jednoduchej stavby - právnická osoba

50,00

d) ohlásenie rekl.stavby do 3 m2

30,00

e.2) ohlásenie drobnej stavby, stav. úprav a udržiavacích prác fyzická osoba
e.1) ohlásenie drobnej stavby, stav. úprav a udržiavacích prác právnická osoba
f) ohlásenie stavby elektronickej komunik. siete, jej prízemnej stavby
a doplnenie telekom. zariadenia

61

40,00
100,00
20,00

h) dočasné objekty zariadenia stavenicka
j) reklamná stavba nad 20 m2
60a

Sadzba v EUR
17,00

10,00
30,00
80,00

g) potvrdenie pasportu stavby

10,00

h) žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku/stavbe

30,00

i) žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

10,00

Dodatočné povolenie stavby postavenej pred 1.10.1976
a.1) žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené
so stavebným konaním
a.2) žiadosť o povolenie na odstránenie stavby, za každý objekt fyzická osoba
a.2) žiadosť o povolenie na odstránenie stavby, za každý objekt právnická osoba
a.3) žiadosť o povolenie terénnych úprav - fyzická osoba
a.3) žiadosť o povolenie terénnych úprav - právnická osoba
b) návrh na vyvlastnenie
c) žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia
Stav platný od 1. 1. 2018

3x sadzba podľa
položky 60
30,00
20,00
50,00
20,00
100,00
100,00
20,00

MESTO TRNAVA
Mestský úrad v Trnave
Č. položky Názov položky
a.1) Kolaudačné rozhodnutie - rodinný dom
62a
a.2) Kolaudačné rozhodnutie - bytový dom
b.1) kolaudačné rozhodnutie - stavby na indiv.rekreáciu do 25m2
b.2) kolaudačné rozhodnutie - stavby na indiv.rekreáciu nad 25m2
c.1) kolaudačné rozhodnutie - stavebné úpravy RD + stavieb na
indiv.rekreáciu
c.2) kolaudačné rozhodnutie - stavebné úpravy bytových domov
d) KR na stavby, kt. sú súčasťou/príslušenstvom RD/stavieb na
indiv.rekreáciu (garáže, prípojky, vodné stavby, spev.plochy,
parkoviská, stavby s doplnk. funkciou)
e) KR na stavby, kt. sú súčasťou/príslušenstvom byt.domom
(garáže, prípojky, vodné stavby, spev.plochy, parkoviská, stavby s
doplnk. funkciou)
f) KR na zmeny dokončených stavieb podľa písm. d) a e)
g) KR na neuvedené stavby a ich zmeny podľa rozpočtového
nákladu
h) KR na reklamné stavby nad 20 m2
a.3) Vydanie dopravnej licencie - autobusová linka v obci - za
79
každých 5 rokov
a.4) Vydanie dopravnej licencie - viac autobus.liniek v obci - za
každých 5 rokov

80
80a
82

83
84

b) Vykonanie zmeny v dopr.licencii
d) Schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny
Povolenie na zvláštne užívanie MK - nadmerná a nadrozmerná
preprava
Urýchlené vybavenie žiadosti podľa položky 80
Povolenie na zvláštne užívanie MK - pretláčky s rozk od 7 m2 do 10
m2
Povolenie na zvláštne užívanie MK - pretláčky bez rozk, s rozk do 6
m2
Povolenie na zvláštne užívanie MK - rozkopávky, pretláčky - nad
300 m2
Povolenie na zvláštne užívanie MK - rozkopávky, pretláčky - od 11
m2 do 300 m2
Povolenie na zvláštne užívanie MK - rozkopávky, pretláčky - od 7
m2 do 10 m2
Povolenie na zvláštne užívanie MK - rozkopávky, pretláčky - do 6
m2
Povolenie na zvláštne užívanie MK - reklamno-propagačné akcie,
predajné a zábavné zariadenia - nad 100 m2
Povolenie na zvláštne užívanie MK - reklamno-propagačné akcie,
predajné a zábavné zariadenia - od 7m2 do 100 m2
Povolenie na zvláštne užívanie MK - reklamno-propagačné akcie,
predajné a zábavné zariadenia - do 6 m2
Povolenie na zvláštne užívanie MK - umiestňovanie, skladanie a
nakladanie predmetov, zariadení, materiálu - nad 50 m2
Povolenie na zvláštne užívanie MK - umiestňovanie, skladanie a
nakladanie predmetov, zariadení, materiálu - od 21 m2 do 50 m2
Povolenie na zvláštne užívanie MK - umiestňovanie, skladanie a
nakladanie predmetov, zariadení, materiálu - od 11 m2 do 20 m2
Povolenie na zvláštne užívanie MK - umiestňovanie, skladanie a
nakladanie predmetov, zariadení, materiálu - do 10 m2
Povolenie uzávierky, obchádzky MK
Zmena termínu uzávierky, obchádzky MK
Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej
komunikácie na cestu I., II. a III. triedy
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu
komunikáciu

Stav platný od 1. 1. 2018

Sadzba v EUR
35,00
120,00
25,00
50,00
25,00
50,00
20,00

30,00
20,00
60,00 - 660,00
50,00
25,00
180,00
50% sadzby za
vydanie
15,00
20,00 - 1150,00
55,00 - 75,00
80,00
35,00
400,00
300,00
80,00
35,00
400,00
300,00
80,00
400,00
300,00
80,00
35,00
70,00
40,00
75,00
40,00

MESTO TRNAVA
Mestský úrad v Trnave
Č. položky Názov položky
Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné
85
nehnuteľnosti
Vydanie individuálnej licencie na výherné prístroje, za každý prístroj
140
Zmena licencie
Vyjadrenie o umiestneniu technického zariadenia, za každé
zariadenie
Vydanie osvedčenia o zápise SHR
142
Zmeny v osvedčení o zápise do evidencie SHR
Vydanie rozhodnutia v daňovom konaní
143
Vydanie potvrdenia daňovým orgánom /predaj na trhu/
Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ
Súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra
144
Poskytnutie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa z.
č.563/2009 Z.z..
Prerušenie daňového konania
Žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom zálož. Práva
Vydanie osvedčenia o registrácii /náhrada za stratené poškodené/
Žiadosť o vydanie, zrušenie,zmenu súhlasu /výrub drevín/ - FO
160
Žiadosť o vydanie, zrušenie,zmenu súhlasu /výrub drevín/ - PO
alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet
činnosti súvisí s podanou žiadosťou
Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo
161
zákazov ustanovených osobitným zákonom - FO
Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo
zákazov ustanovených osobitným zákonom - PO alebo fyzická
osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s
podanou žiadosťou
162

Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do
kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich
povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu 38e
Vydanie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych
zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych
zdrojov po vykonaných zmenách

Stav platný od 1. 1. 2018

Sadzba v EUR
30,00
1 500,00
200,00
100,00
6,50
1,50
9,50
3,00
1,50
9,50
16,50
9,50
9,50
6,50
10,00
100,00
10,00

100,00

10,00

5,00

