
Sadzobník správnych poplatkov 

podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov 

 s účinnosťou od  1. januára  2023 

 

MATRIČNÝ  ÚRAD 

   

Text  položky Položka Suma v € 

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 2a) 2,00 € 

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným 

úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy 

manželstiev, knihy úmrtí 2b) 5,00 € 

Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného 

predpisu (VŠF) 2p) 5,00 € 

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 16 2,00 € 

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

matriky 

     

      17                             10,00 € 

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky  pred 

matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý 

pobyt 18a) 20,00 € 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby       18b) 

 

  20,00 € 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne  určenej miestnosti 

+ poplatok určený mestským zastupiteľstvom: a) matričný obvod Stará Ľubovňa 

                                                                           b) iný matričný obvod 

     18c) 

 

 

70,00 € 

200,00 € 

250,00 € 

Uzavretie  manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a                                                                                          18d)   70,00 € 

Uzavretie manželstva medzi cudzincami 18e) 200,00 € 

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na zemí Slovenskej 

republiky trvalý pobyt 18f) 200,00 € 
 

 

Oslobodenie 

1. Od poplatku podľa  položky 18  sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

2. Od   poplatku    podľa   písmena   18 a)  tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo 

pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich. 

 

Poznámky 

1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov. 

2. Poplatok podľa tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky: 

to platí aj v prípade, ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti. 

3.Ak sa vyberie  poplatok podľa písmena f) tejto položky, poplatok podľa písmena d) alebo e) tejto položky sa 

nevyberie. 

 


