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NÁVZH UZNESENIA  

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

     

berie na vedomie 

 

informáciu o osvedčovaní listín a podpisov na listinách Mestskou časťou Bratislava-Vajnory 

za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE MIESTNEJ RADY  

 

Miestna rada po prerokovaní 

     

odporúča 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a vziať na vedomie informáciu o osvedčovaní listín 

a podpisov na listinách Mestskou časťou Bratislava-Vajnory za rok 2019 
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Referát osvedčovania 

      Referát osvedčovania je v organizačnej štruktúre úradu začlenený do oddelenia 

vnútornej správy. 

      V roku 2019 na referáte podateľne a osvedčovania pracovala pani Ľubica Dičérová, 

v jej neprítomnosti Veronika Feketeová pracovníčka referátu administratívy, zákona č. 

211/2000 Z. z. a servisu pre občanov alebo Gabriela Zemanová, pracovníčka referátu 

správy registratúry, evidencie obyvateľstva, matriky a ohlasovne.  

Kontakty: telefón 02 212 95 232 

e-mail: dicerova@vajnory.sk  

Stránkové hodiny referátu osvedčovania: 

Pondelok 8,00 – 12,00 hod 13,00 – 17,00 hod 

Utorok  nestránkový 

Streda  8,00 – 12,00 hod 13,00 – 17,00 hod 

Štvrtok nestránkový 

Piatok  8,00 – 12,00 hod  

 

      Podľa § 1 zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní podpisov na listinách okresnými 

úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z. z. obec vykonáva osvedčovanie ako 

originálnu kompetenciu v rámci výkonu samosprávy obce (§ 4 ods. 3 písm. r) zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). Nejedná sa o činnosť 

matričného úradu, ktorý je poverený činnosťou preneseného výkonu štátnej správy.  
      Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2002 zo 7. januára 2002 

podľa čl. 16 ods. 6 písm. n) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy rozhodol 

že, s účinnosťou od 7. januára 2002 samosprávnu funkciu obce osvedčovať listiny a podpisy 

na listinách podľa zákona  č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách 

okresnými úradmi a obcami vykonávajú v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mestské časti hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

      Mestská časť Bratislava-Vajnory je v zmysle § 7 citovaného zákona oprávnená 

osvedčovať 

 zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou 

 pravosť podpisu na listine 

osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky mestskej časti s erbom 

mestskej časti a podpisom zamestnanca úradu, ktorý osvedčenie vykonal. 

      Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti mestskej časti. Osvedčenie možno 

vykonať mimo úradnú miestnosť, a to na inom vhodnom mieste iba vtedy, ak žiada 

o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do 

úradnej miestnosti. 

Pri osvedčovaní podpisu na listine mestská časť 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 zákonom. 

Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje 

obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. 

 

      Mestská časť Bratislava-Vajnory v zmysle § 5 nevykonáva osvedčovanie: 

 ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,  

 odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných 

a obdobných preukazov, 

 ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru 

geodetických informácií katastra nehnuteľností, 

 ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou, 

mailto:dicerova@vajnory.sk
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 ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je 

na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány), 

 ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny 

napísané v českom jazyku. 

 

      Za výkon osvedčovania sa podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vyberajú správne poplatky, ktoré sú príjmom mestskej časti 
 

Správne poplatky vybraných MČ Bratislava-Vajnory 
za osvedčovanie listín a podpisov na listinách 

   

Rok 2018 2019 

Osvedčovanie listín Počet strán Spolu v € Počet strán Spolu v € 

s poplatkom slovenský text (2,00 €/1 strana) 1255              2 510,00 €  792              1 584,00 €  

s poplatkom český text (3,00 €/1 strana) 2                    6,00 €  0                       -   €  

bez poplatku* 318                       -   €  6                       -   €  

SPOLU: 1575              2 516,00 €  798              1 584,00 €  

     Osvedčovanie podpisov na listinách Počet podpisov Spolu v € Počet podpisov Spolu v € 

s poplatkom (2,00 €/1 podpis) 3305              6 610,00 €  3461              6 922,00 €  

bez poplatku* 194                       -   €  281                       -   €  

SPOLU : 3499              6 610,00 €  3742              6 922,00 €  

     Správne poplatky za osvedčovanie spolu:                9 126,00 €                 8 506,00 €  

 

Poznámky k tabuľke: 

*Oslobodenie od poplatkov  

1. Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby: 

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 

sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,  

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,      

s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, 

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré 

podľa medzinárodného práva 
2)

 požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť. 

2. Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, notári pri výkone činnosti súdneho 

komisára podľa osobitného predpisu 
1a)

 a exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu.
1b) 

 

a Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu
1c) 

3. 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, o priestupkoch, 
3) 

o slobodnom prístupe k informáciám. 

4. Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy. 

5. Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná 

dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

------------------------------------------------------------------ 
1a) § 38 Občianskeho súdneho poriadku. 
1b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene 

a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. 
1c)  § 5 ods.1 zákona č.460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu  Červeného kríža a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. Vyhláška ministra zahraničných 
vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o 

osobitných misiách. 
3) § 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch. 


