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PRÍLOHA  k  

Internej smernici č. 6 /2018 

 

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií  

a poplatkov za poskytované služby a tovary  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Michal Follrich 

 Platné od 1.11.2018
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Článok 1 

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácie 
 

1) Kopírovanie a tlač z tlačiarne čiernobielo: 

a) formát A4 jednostranne/obojstranne    0,08 €/0,15 € 

b) formát A3 jednostranne/obojstranne    0,15 €/0,30 € 

2) Kopírovanie a tlač z tlačiarne farebne: 

a) formát A4 jednostranne/obojstranne   0,30 €/0,60€  

b) formát A3 jednostranne/obojstranne  0,60 €/1,20 € 

3) Skenovanie A4         0,50 € 

4) Technické nosiče dát: 

a) CD ROM       0,30 €/ks 

b) Obal na CD papierový     0,05 €/ks 

c) Obal na CD plastový      0,80 €/ks 

(minimálne však vo výške skutočných nákladov) 

5) Zaslanie e-mailu: do rozsahu 4 MB    0,20 € 

6) Poštové služby budú účtované v súlade s cenami poskytovateľov poštových služieb 

(poštovné, dobierka, poplatok za platbu poštovým poukazom).  

 

Článok 2 

Cenník za poskytnuté služby a tovary 

 
Hlásenie v mestskom rozhlase     1,00 €/hlásenie 

Zapožičanie pivnej súpravy (1 stôl a 2 lavice)   2,00 €/ks/deň 

Zapožičanie lavice od pivnej súpravy    0,50 €/ks/deň 

Zapožičanie stola od pivnej súpravy     1,00 €/ks/deň 

Zapožičanie stanu 4x4m               10,00 €/deň 

Zapožičanie dreveného stánku              10,00 €/deň 

Zapožičanie rozvádzača 230V/400V     5,00 €/deň 

Zapožičanie predlžovacieho káblu 230V, dĺ.25m   5,00 €/deň 

Predaj dlažobných kociek      1,50 €/ks 

Pohľadnica        0,20 €/ks 

Publikácia Náučný chodník      2,00 €/ks 

Kniha Dejiny písané vínom                             15,00 €/ks 

Kniha Zo starších dejín Svätého Jura                      5,00 €/ks 

Kniha Svätý Jur na starých pohľadniciach a fotografiách            10,00 €/ks  

Magnetky        2,00 €/ks 

Odznak         2,50 €/ks 

Pero s potlačou Svätého Jura      1,50 €/ks 
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Mapa malá         0,50 €/ks 

Mapa veľká         1,20 €/ks 

Prenájom Vinohradníckeho domu pracovný deň   5,00 € 

Prenájom Vinohradníckeho domu víkendový deň            10,00 € 

 

Článok 3 

Ostatné platby 

Známka za psa       1,50 €/ks 

Rybársky lístok ročný/trojročný (správny poplatok)   7,00 €/17 €  

 

Ceny doteraz neposkytovaných služieb a tovarov budú upravovať prílohy tejto smernice. 

 

Ostatné správne poplatky a ich výšku upravuje zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch (príloha č. 1 – pri prípadných zmenách zákona sa neaktualizuje a správne poplatky  

a ich výška sú v súlade s platnou legislatívou). 

 

Článok 3 

Úhrady a platby 
 

Žiadateľ môže uhradiť náklady za sprístupnenie informácií a za tovar a služby nasledovným 

spôsobom: 

a) v hotovosti do pokladne Mestského úradu, Prostredná 29, 900 21  Svätý Jur 

b) bezhotovostným prevodom alebo poštovým poukazom na účet: 

IBAN: SK34 0200 0000 0000 0062 4112 

BIC: SUBASKBX 

 

Pri úhrade sa odporúča uviesť ako variabilný symbol číslo žiadosti bez uvedenia roka 

a interpunkčných znamienok. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Tento predpis je súčasťou vnútorného kontrolného systému organizácie a podlieha    

aktualizácii podľa potrieb účtovnej jednotky. 

2) Touto smernicou sa ruší Smernica č. 6/2013 – Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie 

informácií platný od 1. 1. 2013. 

 

3) Touto smernicou sa ruší Rozhodnutie primátora – cenník zo dňa 21.10.2010. 

 

 

 Vypracoval: Ing. Michal Follrich, vedúci ÚEO  

 

 

 

Schválil primátor mesta Svätý Jur, Ing. Šimon Gabura 

 



Príloha č. 1 
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SADZOBNÍK  SPRÁVNYCH  POPLATKOV 

 podľa zákona 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov platný od 1.1.2018 

 

 

Osvedčenie podpisu             2,00 € 

Osvedčenie listiny 1 strana            2,00 € 

Vystavenie duplikátu matričného dokladu          5,00 € 

Potvrdenie o nevydávaní potvrdenia o stave          5,00 € 

Nahliadnutie do matrík  za každý zväzok           2,00 € 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným MÚ     20,00 € 

Uzavretie manželstva iným matričným úradom ako je príslušný MÚ  

občania SR             20,00 €                                                                          

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným MÚ medzi  

občanom SR a cudzincom                                                        35,00 € 

Uzavretie manželstva s cudzincom         70,00 € 

Uzavretie manželstva mimo určenú dobu        20,00 € 

Uzavretie manželstva mimo úradnú miestnosť       70,00 € 

Uzavretie manželstva medzi cudzincami      200,00 € 

Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt  

na území SR          200,00 € 

Zápis udalostí, ktoré nastali v cudzine do osobitnej matriky     10,00 € 

 

 


