
Asistované služby orgánov verejnej moci

Služba
Správne / súdne 

poplatky

Asistovaná služba 

IOM bez DPH
DPH

Asistovaná služba 

IOM vrátane DPH

Celková cena služby 

vrátane DPH

Výpis z obchodného registra na právne účely (OR) 3,75 € 0,75 € 4,50 € 4,50 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z OR na základe jednej žiadosti*   3,75 € 0,75 € 4,50 € 4,50 €

Služba
Správne / súdne 

poplatky

Asistovaná služba 

IOM bez DPH
DPH

Asistovaná služba 

IOM vrátane DPH

Celková cena služby 

vrátane DPH

Výpis z listu vlastníctva na právne účely (LV)  v listinnej podobe * 4,00 € 3,25 € 0,65 € 3,90 € 7,90 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z LV na základe jednej žiadosti v listinnej 

podobe **
3,25 € 0,65 € 3,90 € 3,90 €

Výpis z LV v elektronickej podobe * 4,00 € 2,00 € 0,40 € 2,40 € 6,40 €

Výpis z LV v listinnej a elektronickej podobe * 4,00 € 3,25 € 0,65 € 3,90 € 7,90 €

Kópia katastrálnej mapy na právne účely v listinnej podobe 4,00 € 3,25 € 0,65 € 3,90 € 7,90 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie kópie katastrálnej mapy na základe jednej žiadosti v 

listinnej podobe ***
3,25 € 0,65 € 3,90 € 3,90 €

Kópia katastrálnej mapy na právne účely v elektronickej podobe 4,00 € 2,00 € 0,40 € 2,40 € 6,40 €

Kópia katastrálnej mapy na právne účely v listinnej a elektronickej podobe 4,00 € 3,25 € 0,65 € 3,90 € 7,90 €

Poplatok za uloženie elektronického dokumentu do úložiska 0,42 € 0,08 € 0,50 € 0,50 €

     *** Služba je závislá od poskytnutia služby Kópia katastrálnej mapy na právne účely a je ju možné poskytnúť iba pri vyžiadaní viac ako jedného rovnopisu Kópie katastrálnej mapy na právne účely na základe jednej žiadosti.

Sadzobník úhrad pre aktuálne poskytované služby Integrovaného obslužného miesta

 účinný od 1. 3. 2022

* Služba je závislá od poskytnutia služby Výpis z obchodného registra na právne účely a je ju možné poskytnúť iba pri vyžiadaní viac ako jedného rovnopisu Výpisu z obchodného registra na právne účely na základe jednej žiadosti. 

* Cena sa vyberá za každých aj začatých 20 parciel, stavieb, bytov alebo nebytových priestorov. Slovenská pošta, a.s., vyberá správny poplatok vo forme zálohy. V prípade, ak vydaniu výpisu budú brániť zákonné prekážky, záloha bude vrátená.

** Služba je závislá od poskytnutia služby Výpis z listu vlastníctva na právne účely a je ju možné poskytnúť iba pri vyžiadaní viac ako jedného rovnopisu Výpisu z listu vlastníctva na právne účely na základe jednej žiadosti. Cena sa vyberá za každých aj začatých 20 parciel, 

stavieb, bytov alebo nebytových priestorov.



Služba
Poplatok za 

Výpis z RT / Odpis RT

Asistovaná služba 

IOM bez DPH
DPH

Asistovaná služba 

IOM vrátane DPH

Celková cena služby 

vrátane DPH

Výpis z registra trestov na právne účely (RT) 2,00 € 1,58 € 0,32 € 1,90 € 3,90 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z RT na základe jednej žiadosti*   1,58 € 0,32 € 1,90 € 1,90 €

Odpis registra trestov na právne účely (RT) 2,00 € 1,58 € 0,32 € 1,90 € 3,90 €

Druhé a ďalšie vyhotovenie Odpisu RT na základe jednej žiadosti*   1,58 € 0,32 € 1,90 € 1,90 €

Doplnkové služby k asistovaným službám orgánov verejnej moci * Cena DPH
Celková 

cena

Spracovanie zásielky   0,25 € 0,05 € 0,30 €

*Cena sa vyberá za zaslanie výstupu v rámci okresu, v ktorom bola žiadosť podaná.

Poštové služby k asistovaným službám orgánov verejnej moci * Cena DPH
Celková 

cena

Zaslanie výstupu doporučeným listom 1,80 € Oslobodené od DPH 1,80 €

Zaslanie výstupu doporučeným listom do vlastných rúk                                                                         2,00 € Oslobodené od DPH 2,00 €

*Cena sa vyberá za zaslanie výstupu do iného okresu ako okresu, v ktorom bola žiadosť podaná.

Ostatné asistované služby 

Zaručená konverzia elektronického dokumentu do dokumentu v 

listinnej podobe
Cena DPH

Celková 

cena 

Konverzia jednej strany dokumentu z elektronickej do listinnej podoby* 0,20 € 0,04 € 0,24 €

Tlač jednej čiernobielej strany formátu A4 0,05 € 0,01 € 0,06 €

Tlač jedného čiernobieleho listu obojstranného formátu A4 0,06 € 0,01 € 0,07 €

Vytvorenie osvedčovacej doložky v listinnej podobe 1,00 € 0,20 € 1,20 €
*Cena sa vyberá za každú, aj začatú stranu formátu A4 novovzniknutého listinného dokumentu

* Služba je závislá od poskytnutia služby Výpis z registra trestov / Odpis registra trestov na právne účely a je ju možné poskytnúť iba pri vyžiadaní viac ako jedného rovnopisu Výpisu z registra trestov / Odpisu registra trestov na právne účely na základe jednej žiadosti. 



Zaručená konverzia listinného dokumentu do dokumentu v 

elektronickej podobe
Cena DPH

Celková 

cena 

Konverzia jednej strany dokumentu z listinnej  do elektronickej podoby* 0,30 € 0,06 € 0,36 €

Vytvorenie osvedčovacej doložky v elektronickej podobe 1,50 € 0,30 € 1,80 €
*Cena sa vyberá za každú, aj začatú stranu pôvodného listinného dokumentu

Osvedčovanie dokumentov  zaručenou konverziou Cena DPH
Celková 

cena

Konverzia jednej strany dokumentu z listinnej do elektronickej podoby* 0,30 € 0,06 € 0,36 €

Vytvorenie osvedčovacej doložky v elektronickej podobe 0,19 € 0,04 € 0,23 €

Konverzia jednej strany dokumentu z elektronickej  do listinnej podoby** 0,20 € 0,04 € 0,24 €

Tlač jednej čiernobielej strany formátu A4 0,05 € 0,01 € 0,06 €

Tlač jedného čiernobieleho obojstranného listu formátu A4 0,06 € 0,01 € 0,07 €

Vytvorenie osvedčovacej doložky v listinnej podobe 0,05 € 0,01 € 0,06 €
* Cena sa vyberá za každú, aj začatú stranu pôvodného listinného dokumentu 

** Cena sa vyberá za každú, aj začatú stranu formátu A4 novovzniknutého listinného dokumentu

Obchodné podmienky Integrovaného obslužného miesta (IOM) a ďalšie dokumenty podľa Vyhlášky MF SR  č. 25/2014 Z.z. sa nachádzajú priamo na pracovisku IOM.


