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S P R Á V N E     P O P L A T K Y 
za úkony poskytované na Matričnom úrade Šurany od 01. 01. 2018 

v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych predpisoch  

v znení neskorších predpisov 

 

OSVEDČOVACIE ÚKONY 

  
Položka 2 písm. c) 

 

 

Osvedčenie odpisu (fotokópie)  listiny – za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 € 

Osvedčenie odpisu (fotokópie)  listiny – za každú aj začatú stranu v českom jazyku 3,00 € 

Položka 3 ods. 1 písm. a)  

Osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis 2,00 € 

Osvedčenie podpisu na listine so zvýšenou náročnosťou (zväzovanie zmlúv, dokumentov 

- za každý podpis) 

2,50 € 

 

MATRIČNÉ ÚKONY 
 
Položka 2 písm. a)  
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 

 

2,00 € 

Položka 2 písm. b)  

vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom 

alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy 

manželstiev, knihy úmrtí 

 

5,00 € 

Položka 16  

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

Položka 17 písm. a)  

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00 € 

Položka 18  

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 

medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 

 

20,00 € 

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi 

štátnymi občanmi Slovenskej republiky    

 

20,00 € 

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00 € 

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00 € 

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 

medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi 

cudzincami 

 

 

35,00 € 

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky  

a cudzincom 

 

70,00 € 

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 € 

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej 

republiky trvalý pobyt 

 

200,00 € 

 

 


