
 

Sadzobník úhrad pre služby IOM 

 

1. Výpis z listu vlastníctva 

/Sprostredkovanie výpisu z katastra nehnuteľností za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb,   

20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a/ prvého   

bodu sadzobníka správnych poplatkov/ 

 

Výpis z LV na právne účely   7,90 EUR 

 

Súdny / správny poplatok* 4,00 EUR 

Asistenčný poplatok*  3,90 EUR 

 

 

 

 

2. Výpis z obchodného registra na právne účely 

/Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania výpisu z obchodného registra podľa položky 24 b písm. a/ 

sadzobníka súdnych poplatkov/ 

  

Výpis z OR na právne účely   4,50 EUR 

 

Súdny / správny poplatok* 0,00 EUR 

Asistenčný poplatok*  4,50 EUR 

 

 

 

 

3. Výpis / odpis z registra trestov 

/Sprostredkovanie výpisu/odpisu z registra trestov, poskytnutia výpisu z registra trestov 

obsahujúceho informácie o odsúdení v inom členskom štáte Európskej únie fyzickej osobe / aj 

negatívne/ podľa položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov/ 

 

Výpis / odpis RT na právne účely   3,90 EUR 

 

Súdny / správny poplatok* 2,00 EUR 

Asistenčný poplatok*  1,90 EUR 

 

 

 

 

4. Iní podania      8,00 EUR 

/Podanie vo veci, ktoré nie sú uvedené v sadzobníku poplatkov**/ 

Súdny / správny poplatok * 0,00 EUR 

Asistenčný poplatok*  8,00 EUR 

 

 

 



 

*Uvedené ceny sú vrátane zaručenej konverzie. Celková zaplatená úhrada za službu je vrátane 

dane z pridanej hodnoty, ak je prevádzkovateľ jej platiteľom. K úhrade za asistovanú službu sa 

pripočítava upravená sadzba poplatku podľa zákona Národnej rady Slovenskej  republiky 

č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov alebo zákona Slovenskej 

národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení 

neskorších predpisov. 

 

**Podanie neklasifikované podľa žiadneho konkrétneho typu správnych podaní a súdnych podaní. 

Ostatné nešpecifikované služby, ktoré nepredstavujú sprostredkované služby orgánov verejnej 

moci a ktoré sú zároveň spoplatňované podľa osobitného sadzobníka, sa vyberá iba úhrada podľa 

osobitného predpisu, napríklad podľa Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 

č.275/2014 Z.z. o zaručenej konverzii. Za ostatné služby sa vyberá úhrada podľa sadzobníka 

prevádzkovateľa za tieto úkony. 

 

 

V Prievidzi, 1. 3. 2018                   

 

                                                                                                     JUDr. Katarína Macháčková     
                                                                                                 primátorka  mesta  

  


