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Obec Rovinka v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších právnych predpisov ako aj v spojitosti s príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách 
obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších právnych predpisov a na základe zmien 
a doplnenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov vydáva túto 

 
 
 

I N T E R N Ú  S M E R N I C U Č. 03/2017 
o správnych poplatkoch na úseku osvedčovania 

 
 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Táto interná smernica v spojitosti so znením zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní 

listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších právnych 
predpisov upravuje osvedčovanie listín a podpisov na listinách Obcou Rovinka.  
 

1.2 Obec Rovinka vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy obce.  
 
1.3 Osvedčovanie sa vykonáva na žiadosť. 

 
1.4 Za osvedčenie sa vyberá správny poplatok, ktorý je príjmom Obce Rovinka. Správny 

poplatok sa platí v hotovosti do pokladnice Obce Rovinka. 
 
 

Článok II 
Osvedčovanie listín 

 
2.1 Osvedčovaním odpisov a kópií listín Obec Rovinka potvrdzuje, že sa kópia listiny 

zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál 
listiny. Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčení listín sa 
osvedčuje obsah, neosvedčuje sa správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných 
v listine. 
 

2.2 Obec Rovinka nevykonáva osvedčovanie: 
 

a) ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine, 
b) odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných 

preukazov a obdobných preukazov, 
c) ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru 

geodetických informácií katastra nehnuteľností, 
d) ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou, 
e) ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je 

na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány), 
f) ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny 

napísané v českom jazyku, 
g) ak ide o lekárske správy s latinskými názvami, 
h) ak ide o čiastkové osvedčovanie listín. 
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2.3 Obec Rovinka osvedčuje zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou 
osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky obce s erbom obce a 
podpisom starostu obce alebo osoby, ktorá osvedčenie vykonala. 
 

2.4 Osvedčovacia doložka zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou 
obsahuje: 
 
a) údaj, že odpis alebo kópia listiny súhlasí s predloženou listinou, 
b) počet listov a strán, ktoré odpis alebo kópia obsahuje, 
c) poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe, 
d) miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina 

predložená. 
 
2.5 Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené 

šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky podľa 
bodu 2.3 tejto smernice. 
 

2.6 Za účelom vyhotovenia odpisov a kópií listín je žiadateľ povinný predložiť nasledujúce 
doklady: 

 
a) originál listiny (príp. osvedčenú kópiu), o ktorej overenie má záujem, pričom táto 

musí byť čitateľná, 
b) totožnosť osoby sa preukazuje platným občianskym preukazom, cestovným pasom, 

u vojakov osobnou identifikačnou kartou, námorníckou knižkou, povolením na pobyt 
cudzinca. 
 

2.7 Obec Rovinka v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších právnych predpisov vyberá za osvedčovanie odpisov a kópií listín 
nasledujúce správne poplatky: 

  
 

POLOŽKA POPLATOK 

osvedčenie listiny v slovenskom jazyku za jednu stranu 2,00 € 

osvedčenie listiny v českom jazyku za jednu stranu 3,00 € 

osvedčenie listiny v nestránkový deň za jednu stranu 

(len na základe dopredu oznámenej a akceptovanej žiadosti) 

4,00 € 

 
2.8 Od poplatkov sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, 

múzeá, galérie a štátne divadlá. 
 
 

Článok III 
Osvedčovanie podpisov 

 
3.1 Pri osvedčovaní podpisu na listine Obec Rovinka zodpovedá za to, že podpis na listine 

urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa 
podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom 
ustanoveným týmto zákonom. 

 
3.2 Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť platným 

občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom, námorníckou 
knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca; skôr, ako dôjde k osvedčeniu podpisu 
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fyzickej osoby, podpíše sa táto do osvedčovacej knihy pred osobou vykonávajúcou 
osvedčenie. 

 
3.3 Obec Rovinka osvedčuje pravosť podpisu na listine osvedčovacou doložkou, 

odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky obce s erbom obce a podpisom starostu obce 
alebo osoby, ktorá osvedčenie vykonala. 
 

3.4 Osvedčovacia doložka osvedčenia pravosti podpisu na listine obsahuje: 
 
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený, 
b) rodné číslo fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený, 
c) adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený, 
d) údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická osoba, ktorej 

podpis bol osvedčený, 
e) poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe, 
f) údaj, akým spôsobom bola preukázaná totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol 

osvedčený (druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu v čase osvedčovania), 
g) miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina 

predložená. 
 

3.5 Za účelom osvedčenia pravosti podpisu na listine je žiadateľ povinný predložiť 
nasledujúce doklady: 
 

platný občiansky preukaz, cestovný pas, u vojakov osobnú identifikačnú kartu, 
námornícku knižku, povolenie na pobyt cudzinca. 
 

 
3.6 Obec Rovinka v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších právnych predpisov vyberá za osvedčovanie pravosti podpisu na 
listine nasledujúce správne poplatky: 

 
 

POLOŽKA POPLATOK 

osvedčenie každého podpisu 2,00 € 

osvedčenie každého podpisu na sociálne úkony 0,00 € 

osvedčenie každého podpisu so zvýšenou náročnosťou (nad 5 podpisov) 

osvedčenie každého podpisu mimo úradnej miestnosti (pre imobilných 

občanov v utorok a štvrtok) 

osvedčenie každého podpisu mimo úradnej miestnosti (pre imobilných 

občanov v utorok a štvrtok) na sociálne úkony 

osvedčenie každého podpisu v nestránkový deň (len na základe dopredu 

oznámenej a akceptovanej žiadosti) 

zviazanie zmluvy, dokumentu (na základe požiadania) 

4,00 € 

3,00 € 

 

1,00 € 

 

4,00 € 

 

1,00 € 

 
Článok IV 

Oslobodenie od poplatkov 
 

4.1 Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných 
právnych predpisov o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia 
a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci. 



5 | S t r a n a  

 

 
 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
4.1 Obec Rovinka vedie evidenciu osvedčovaní listín a podpisov na listinách v zviazanej 

osvedčovacej knihe. 
  

4.2  Osvedčovacia kniha sa vedie na tlačivách vydaných Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky. 

 

4.3  Obec Rovinka ponecháva osvedčovaciu knihu v registratúre na riadny výkon štátneho 
odborného dozoru desať rokov od jej uzavretia. 

 
4.4 Touto smernicou sa ruší „Interná smernica č.02/2017 Správne poplatky na úseku 

osvedčovania“ zo dňa 20.10.2017. 
 
4.5 Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................... 
Milan Kubeš 

zástupca starostu obce 

 
 
 
 


