
 
SPRÁVNE POPLATKY NA ÚSEKU MATRÍK 

 
úkon položka výška poplatku 

vydanie RL, SL, ÚL (za každú začatú stranu) 2 - b 5 

vyhotovenie dokladov pre cudzie zastupiteľské orgány v SR 2 - d 9,50 

nahliadnutie do matriky (za každý zväzok) 16 2 

žiadosť o zápis do osobitnej matriky 
žiadosť o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi 

17 –a 
17 - b 

10 
10 

povolenie uzavrieť manželstvo pred iným MÚ (delegácia) 
uzatvorenie manželstva pre iným MÚ (delegovaný sobáš) 

18 – a 
18 – b 

20 

povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby 18 - c 20 

povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej miestnosti 18 - d 70 

povolenie uzavrieť manželstvo pred iným MÚ občana  SR a cudzinca 
delegácia) 

18 - e 35 

uzatvorenie manželstva občana SR a cudzinca 18 - f 70 

uzatvorenie manželstva medzi cudzincami 18 - g 200 

uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý 
pobyt 

18 - h 200 

 
SPRÁVNE POPLATKY NA ÚSEKU OSVEDČOVANIA PODPISOV 

NA LISTINÁCH A ODPISOV LISTÍN 
 

úkon položka výška poplatku 

osvedčenie listiny (za každú začatú stranu) – v slovenskom jazyku 
                                            - v cudzom jazyku  

2 – c 
 

2 
3 

osvedčenie podpisu 3 - a 2 

overenie správnosti údajov v žiadosti o odpis resp. výpis z registra trestov  3 2 

 
 

SPRÁVNE POPLATKY NA ÚSEKU EVIDENCIE OBYVATE ĽOV 
 

úkon položka výška poplatku 

vydanie potvrdenia o trvalom pobyte (za každú osobu) 8 5 

 
 

SPRÁVNE POPLATKY NA RR a Správy majetku 
 

úkon položka výška poplatku 

udelenie individuálnej licencie za každý výherný prístroj 
140 –a) 3 

 1 500 

vydanie vyjadrenia k umiestneniu videohier 140 – f) 100 

zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania 
prevádzkovateľa 

140 – c) 200 

Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do 
evidencie 

142 – a) 6,50 

Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise SHR 142 – b) 1,50 

 



Správne poplatky za úkony zabezpečované oddelením výstavby a životného prostredia MsÚ  
v Bytči, stanovené sadzobníkom správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov 
 
                                                         
                                                        III. Pôdohospodárstvo 
 

Vydanie rybárskeho lístka /položka 38/ 

a) týždenný 1,50 € 

b) mesačný 3,00 € 

c) ročný 7,00 € 

d) trojročný 17,00 € 

  

                                                           
V. Stavebná správa 

 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo 
rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia /položka 59/ 

- pre fyzickú osobu 40,00 € 

- pre právnickú osobu 100,00 € 

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby  20,00 € 

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a 
na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) /položka 60/ 

a) na stavby na bývanie: 

- na stavbu rodinného domu  50,00 € 

- na stavbu bytového domu 200,00 € 

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny 
dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením  

- ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25,00 € 

- ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50,00 € 

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie  

- rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu  35,00 € 

- bytových domov  100,00 € 

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na 
individuálnu rekreáciu  

- garáže s jedným alebo dvoma miestami   30,00 € 

- na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  30,00 € 

- na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, 
jazierka  

30,00 € 

- na spevnené plochy a parkoviská  30,00 € 

- na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, 
sklady  

30,00 € 

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám  

- garáže s jedným alebo dvoma miestami 50,00 € 



- na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  50,00 € 

- na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, 
jazierka  

50,00 € 

- na spevnené plochy a parkoviská  50,00 € 

- na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady   50,00 € 

f) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny 
týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)  

20,00 € 

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred 
dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade 

- do 50 000 eur vrátane 100,00 € 

- nad 50 000 eur do 100 000 eur  vrátane 200,00 € 

- nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 400,00 € 

- nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 600,00 € 

- nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 800,00 € 

- nad 10 000 000 eur 1000,00€ 

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné 
povolenie na stavby  

50,00 € 

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 
m2 

60,00 € 

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150,00 € 

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre /položka 60a/ 
- právnickú osobu  100,00 € 

- fyzickú osobu  
 

30,00 € 

Žiadosť o zmenu doby trvania  

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do  
20 m2  

60,00 € 

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha  je väčšia ako 20 m2   
 

150,00 € 

Ohlásenie jednoduchej stavby pre  
- právnickú osobu  50,00 € 

- fyzickú osobu  
 

20,00 € 

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha 
 je menšia ako 3 m2 30,00 € 

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre  
- právnickú osobu  30,00 € 

- fyzickú osobu  10,00 € 

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny 
a doplnenia telekomunikačného zariadenia  

80,00 € 

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia 
stavby  

10,00 € 

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe  30,00 € 



Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby  10,00 € 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez 
stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny 
stavby /položka 61/ 

trojnásob
ok 
sadzby 
ustanove
nej v 
polož 
„Žiadosť 
o 
stavebné 
povol. 
alebo na 
zmeny 
dokončen
ých 
stavieb“ 

Žiadosť o povolenie /položka 62/ 
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie 
stavebného povolenia  alebo na zmeny dokončených stavieb 

30,00 € 

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre  

- právnickú osobu  50,00 € 

- fyzickú osobu  20,00 € 

3. terénnych úprav pre  

- právnickú osobu  100,00 € 

- fyzickú osobu  20,00 € 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia /položka 62a/ 

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie  

1. rodinný dom  35,00 € 

2. bytový dom  120,00 € 

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny 
dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)  

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2   25,00 € 

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2   50,00 € 

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie  

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu  25,00 € 

2. bytových domov  50,00 € 

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na 
individuálnu rekreáciu  

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami   20,00 € 

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  20,00 € 

3.na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, 
jazierka  

20,00 € 

4. na spevnené plochy a parkoviská  20,00 € 

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, 
sklady  

20,00 € 



e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám  

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami   30,00 € 

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  30,00 € 

3.na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, 
jazierka  

30,00 € 

4. na spevnené plochy a parkoviská  30,00 € 

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady  30,00 € 

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)  20,00 € 

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom 
rozpočtovom náklade  

do 50 000 eur vrátane  60,00 € 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane  120,00 € 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane  250,00 € 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane  400,00 € 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane  530,00 € 

nad 10 000 000 eur  600,00 € 

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2  50,00  

                                                          
 

   VI. Doprava 
 

Povolenie na zvláštne užívanie /§ 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov/ /položka 82/ 

c) miestnych komunikácií   80,00 € 

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií /položka 83/ 70,00 € 

Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií 
/položka 83/ 

40,00 € 

Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu /položka 83/ 40,00 € 

                                                            
                                              
                                                                  X. Životné prostredie 
 

Žiadosť o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona / Zákon 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ /položka 160/ 

- fyzická osoba 10,00 € 

- právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti 
súvisí s podanou žiadosťou 

100,00 € 

 
 XI. Ostatné 

 
Žiadosť o poskytnutie kópie spisov v zmysle zákona č.71/67 o správnom konaní v zmysle 
neskorších predpisov § 23 odstavec 4 

- v zmysle sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií uvedeného na webovej stránke 
mesta v časti „Mesto Bytča, Mestský úrad, Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií“ 
 



 
Na oslobodenie od správneho poplatku a na poznámky k jednotlivým druhom správneho 
poplatku sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov a jeho prílohy /Sadzobník správnych poplatkov/. 
 
Správny poplatok možno zaplatiť: 

- v hotovosti do pokladne MsÚ Bytča 
-  bezhotovostným prevodom na účet Mesta Bytče v Prima bake a.s. č. účtu 

0367648006/5600, konštantný symbol KS : 0308, variabilný symbol VS: 22360xxx, kde 
xxx je číslo žiadosti, 
- poštovou poukážkou na účet Mesta Bytče v Prima banke a.s. č. účtu 0367648006/5600, 
konštantný symbol KS : 0308, variabilný symbol VS: 22360xxx, kde xxx je číslo žiadosti. 

  
 
. 


