Sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta
Služba
Výpis z registra trestov, odpis z registra trestov, poskytnutie výpisu z registra trestov
obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe a
poskyntuie odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte
Európsej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa položky 30 sadzobníka súdnych
poplatkov
Vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného
registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o
obchodném registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a po vykonaní zápisu podľa § 200b ods 4 Občianskeho súdneho poriadku v
listinnej podobe podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov
Výpis 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 **
Podanie vo veci, toré nie je explicitne uvedené v sadzobníku poplatkov ***
Ostatné nešpecifiované služby ****

Správne / súdne
poplatky

Sadzba úhrady za
asistovanú službu
vrátane DPH*

Celková úhrada služby
vrátane DPH

2,00 eurá

1,90 eura

3,90 eura

3,00 eurá

4,50 eura

7,50 eura

4,00 eurá

3,90 eura

7,90 eura

8,00 eur
Úhrada v sume podľa
sadzobníka
prevádzkovateľa

Vysvetlivky:
*

Uvedené ceny sú vrátane 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 reputliky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 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.

**
***
****

Suma sa vyberá v ustanovenej výške za každých aj začatých 20 parciel, stavieb, bytov alebo nebytových priestorov.
Podanie neklasifikované podľa žiadneho konkrétneho typu správnych podaní a súdnych podaní.
Za 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 (napríklad
kopírovanie, napaľovanie CD) sa vyberá úhrada podľa sadzobníka prevádzovateľa za tieto úkony.

