
OMO
INTEGROVANE OBSLUŽNÉ MIESTO OBČANA

CENNÍK
poplatkov pre aktuálne 
poskytované služby 
Integrovaného 
obslužného miesta 
občana platný 
od 1. 12. 2015

VIAC SLUŽIEB STATU NA JEDNOM MIESTE

TU VYBAVÍTE

LIST
VLASTNÍCTVA
VÝPIS
BEZ REGIONÁLNEJ 
VIAZANOSTI

TU VYBAVÍTE

OBCHODNÝ
REGISTER
VÝPIS

TU VYBAVÍTE

REGISTER
TRESTOV
VÝPIS

Služba Popis
Súdny/ 

Správny poplatok*
Asistenčný
poplatok*

SPOLU*

Sprostredkovanie Výpisu 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.

4,00 EUR 3,90 EUR

Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania Výpisu z obchodného' registra podľa položky 24b 
písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov. 0,00 EUR 4,50 EUR

Sprostredkovanie Výpisu z registra trestov, poskytnutia Výpisu z registra trestov obsahujúceho 
informácie o odsúdení v inom členskom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) 
podľa položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov.

2,00 EUR 1,90 EUR

Iné podania Podanie vo veci, ktoré nie je uvedené v sadzobníku poplatkov ** 0,00 IUR 8,00 EUR

* Uvedené ceny sú vrátane zaručenej 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 republiky 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.

** Podanie neklasifikované podľa žiadneho konkrétneho typu správnych podaní a súdnych podaní.

Ostatné nešpecifikované 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 prevádzkovateľa za tieto úkony.

OPERAČNÝ PROGRAM 
INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
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Tento projektje spolufinancovaný 
Európskou úniou z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja.

Riadiaci orgán OPIS Sprostredkovatelský orgán OPIS


