Občianske preukazy

-	vydanie prvého občianskeho preukazu
-	vydanie občianskeho preukazu po zmene názvu obce, ulice alebo číslovania
-	vydanie občianskeho preukazu po zmene rodného čísla
-	vydanie občianskeho preukazu po zistení chyby zapríčinenej výrobcom občianskeho preukazu alebo príslušným úradom
-	skončení doby platnosti občianskeho preukazu, alebo ak občan požiada o vydanie nového občianskeho preukazu pred ukončením doby platnostio vydanie občianskeho preukazu možno požiadať najneskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu a súčasne žiada o zápis alebo zmenu alebo zrušenie zápisu choroby, krvnej skupiny, titulu
-	vydanie občianskeho preukazu ak sa občianskeho preukazu násilím zmocnila lúpež iná osoby a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru
-	vydanie občianskeho preukazu osobe po pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony
-	vydanie občianskeho preukazu osobe po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony
-	vydanie občianskeho preukazu po uložení zákazu pobytu
-	vydanie občianskeho preukazu ako náhradný za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov s ťažkým zdravotným postihnutím 
-	vydanie občianskeho preukazu ako náhradný za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz , opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov s ťažkým zdravotným postihnutím
…………………………………………………………………. …….bez poplatku


zmeny zápisov údajov v občianskom preukaze
-	vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu, mena, priezviska
-	vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zápisu, zmeny a zrušeniu zápisu choroby,  krvnej skupiny alebo titulu
……………………………………………………………..........................….… 4,50 €  
-	poplatok sa nevyberá ak občan žiada o vydanie občianskeho preukazu po skončení doby platnosti občianskeho preukazu, alebo ak požiada o vydanie  nového občianskeho preukazu 180 dní pred skončením platnosti občianskeho preukazu a súčasne žiada o zápis, zmenu alebo zrušenie zápisu choroby, krvnej skupiny a titulu


zničenie, strata, poškodenie, odcudzenie občianskeho preukazu
-	vydanie občianskeho preukazu ako náhradný za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený
……………………………………………………………...........................…. 16,50 € 
-	poplatok sa nevyberá ak občan žiada o vydanie občianskeho preukazu ako náhradný za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov s ťažkým zdravotným postihnutím 


opakované zničenie, strata, poškodenie, odcudzenie občianskeho preukazu
-	vydanie občianskeho preukazu ako náhradný za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch
………………………………………………………….....................................…… 33 € 
-	poplatok sa nevyberá ak občan žiada o vydanie občianskeho preukazu ako náhradný za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz , opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov s ťažkým zdravotným postihnutím 

-	doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky.................. 3€

-	rýchly občiansky preukaz do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť občana......20 € 
      (k poplatku 20€ sa pripočíta aj poplatok za požadovaný úkon –dôvod výmeny)

Cestovné pasy

-	vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov………..................................... 33 € 
-	vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov……………...................................13 € 
-	vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov………….....................................8 € 

rýchle pasy na výslovnú žiadosť občana
-	vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov
      do 10 pracovných dní………………………….......................................…..…......... 66 € 
      do 2 pracovných dní.....................................................................................................99 €
-	vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov
do 10  pracovných dní………………………………................................................. 26 € 
do 2 pracovných dní.....................................................................................................39 €
-	vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov
do 10 pracovných dní……………………………......................................................16 € 
do 2 pracovných dní....................................................................................................24 €


v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia (vek žiadateľa 16 rokov a viac)
-	vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov pri prvej state, odcudzení
alebo poškodení  cestovného pasu v dobe jeho platnosti............................................66€ 

-	 vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov pri druhej strate, odcudzení
alebo poškodení  cestovného pasu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu 
dvoch po sebe nasledujúcich rokoch…….....………….......................................... 165 € 

-	vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov pri tretej strate, odcudzení
alebo poškodení  cestovného pasu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu  
      dvoch po sebe nasledujúcich rokoch………….…….............................................. 330 €  

 v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia (vek žiadateľa  6 -16 rokov)
-	vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 6 rokov a mladšej ako 16 rokov pri 
      prvej state, odcudzení alebo poškodení  cestovného pasu v dobe jeho platnosti ....... 26€        


-	 vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 6 rokov a mladšej ako 16 rokov pri
      druhej strate, odcudzení alebo poškodení  cestovného pasu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch .................................... 65 € 

-	vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 6 rokov a mladšej ako 16 rokov pri
      tretej strate, odcudzení alebo poškodení  cestovného pasu v dobe jeho platnosti 
opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch……....…….……...... 130 €

    v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia (vek žiadateľa do 6 rokov)
-	vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov pri prvej state, odcudzení
alebo poškodení  cestovného pasu v dobe jeho platnosti.............................................16€ 

-	 vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov pri druhej strate, odcudzení
alebo poškodení  cestovného pasu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu 
dvoch po sebe nasledujúcich rokoch…….....…………............................................ 40 € 

-	vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov pri tretej strate, odcudzení
alebo poškodení  cestovného pasu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu  
      dvoch po sebe nasledujúcich rokoch………….……............................................... 80 €  


     Zvýšený správny poplatok sa nevyberie, ak by ku dnu podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného pasu alebo ak sa cestovného pasu zmocnila násilím (lúpež) iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru. Od poplatkov sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zmene nezavinenej občanom živelná pohroma, alebo ak bola v cestovnom pase zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného pasu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný pas vydal. Od poplatkov sú oslobodené taktiež osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.




Vodičské preukazy

-	vydanie vodičského preukazu formátu
Európskej únie ……………………………………….................................…….. 6,50 €  

-	vydanie vodičského preukazu formátu
Európskej únie za stratený, poškodený, zničený, odcudzený................................ 6,50 €  

rýchle vodičské preukazy na výslovnú žiadosť občana
-	vydanie vodičského preukazu formátu 
Európskej únie do dvoch pracovných dní…………........….................................... 26 €  

-	vydanie vodičského preukazu formátu
Európskej únie za stratený, poškodený, zničený, odcudzený
do dvoch pracovných dní………………………………........................................... 26 € 
       
Vydanie medzinárodného vodičského preukazu ……….........................................6,50 €  

-	vydanie medzinárodného vodičského preukazu
za stratený, poškodený, zničený, odcudzený…………….................................…6,50 € 

Od poplatkov sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom živelná pohroma, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo medzinárodnom vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu  alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal.

Vydanie výpisu z karty vodiča………………….……...............................………......1,50 € 




