
Vnútorná smernica vyberaných poplatkov v obci Ďačov, 
platná od 01. 01. 2013 

 
 

Popis úkonu 
Výška správneho 

poplatku 

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopisu, za každý podpis 
 

1,50 € 

Osvedčenie  odpisu - fotokópie,  výpisu  alebo  písomnej informácie z 
úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo  spisov  alebo  
súkromných  spisov  v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 

- v slovenskom jazyku 
- v českom jazyku 

1,50 € 

3,- € 

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby  
(malé tlačivo z REGOB) 

5,- € 

Vydanie akéhokoľvek potvrdenia, stanoviska atď. (napr. potvrdenie o trvalom 
pobyte osôb žijúcich v spol. domácnosti, potvrdenie o pohrebe) 

1,50 € 

Vydanie potvrdenia k 1. občianskemu poukazu 
Vydanie potvrdenia k občianskemu preukazu pri zmene priezviska 
Vydanie potvrdenie k 1. prihláseniu na trvalý pobyt 

5 € 

Vydanie rybárskeho lístka (Pol. 38) 

a) týždenný 
b) mesačný 
c) ročný 
d) trojročný 

          1,50 € 

  3,- € 

  7,- € 

17,- € 

Poplatky za sprístupnenie informácií: 
a) náklady spojené s vyhotovením kópie informácie: 
- kópia za vyhotovenie jednej strany formátu A4                                                   
- kópia za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 
- kópia za vyhotovenie jednej strany formátu A3 
- kópia za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 
- skenovanie jednej strany formátu A4 
b) náklady spojené so zaslaním informácie: 
- obálka formátu C6 (malá) 
- obálka formátu B6 s doručenkou (malá)  
- obálka formátu C5 (stredná) 
- obálka formátu C5 s doručenkou 
- obálka formátu C4 (veľká) 
- obálka formátu C4 s doručenkou 
c) náklady spojené so zaslaním informácie sa spoplatňujú podľa aktuálneho 

cenníka poštových služieb a cenníka telekomunikačných služieb v prípade 
faxového spojenia 

0,10 € 

0,15 € 

0,15 € 

0,20 € 

0,10 € 

 

0,01 € 

0,07 € 

0,03 € 

0,08 € 

0,07 € 

0,10 € 

 

 

 

 
Žiadateľ môže uhradiť vyššie uvedené materiálne náklady takto: 
a) poštovou poukážkou 
b) bezhotovostným prevodom na účet  
c) v hotovosti do pokladne 

 
 
 
 
 

       Anton Cuprák 
          starosta obce 


