
MATRIČNÉ   POPLATKY 

 

Uzavretie manželstva: 

• povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi 

štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 20 € , 

 

• uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi 

Slovenskej republiky: 20 €, 

 

• povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 20 € , 

 

• povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 70 €, 

 

• povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym 

občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami: 35 €, 

 

• uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 70 €, 

 

• uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200 €, 

 

• uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý 

pobyt: 200 €. 

 

Vydanie druhopisu matričných dokladov: 5 €. 

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

 

SPRÁVNE POPLATKY 

 

Doklady 

osvedčenie podpisu 2,00 € 

osvedčenie listiny / 1 strana / 2,00 € 

 

 

rybársky lístok týždenný  1,50 € 

rybársky lístok mesačný  3,00 € 

rybársky lístok ročný   7,00 € 

rybársky lístok trojročný  17,0 € 

 

Od poplatku za rybársky lístok sú oslobodené osoby do 15 rokov. 

 



Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre 
1. právnickú osobu  30 € 

2. fyzickú osobu  10 € 

 

 

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií ( rozkopávka ) 80 € 

 

 

 

Prenájom domu smútku 10 € 

 

 

 

Prenájom kultúrneho domu 

Vykurovacia sezóna sa stanovuje v zmysle Vyhlášky MH SR č. 152/2005 (vykurovacia sezóna 

spravidla začína od 1.9. do 31.5.) 

 

   

    1.6. – 31.8.   1.9. – 31.5. 
pre miestne organizácie       120 €       150 € 

pre cudzie organizácie      170 €       200 € 

svadba pre domácich občanov     170 €       200 € 

svadba pre cudzích občanov      200 €       230 € 

celodenný predaj       100 €       130 € 

firemné akcie     1 000 €    1 000 € 

 

 

 

k prenájmu sa pripočítava poplatok za spotrebovanú energiu, vodu, plyn 

pri svadbe je prenájom vrátane požičania za riad 

 

 

 

 

Prenájom malej sály 
 

prezentácie    7 €/hodina 

kar     10 € 

jubileum, stretnutie   34 € 

svadba    67 € 

 

k prenájmu sa účtuje poplatok za vodu 3,5 € a požičovné za riad 

 

 

 

 

Veľká smetná nádoba 40 € 


