
Časť 2 – byty 

Položka Spoplatňovaný úkon EUR 

bez DPH* 

Položka 2.1. Vydanie potvrdenia k prihláseniu na trvalý alebo k prechodný pobyt 6,67 

Položka 2.2. Vydanie kópie nájomnej zmluvy 3,33 

Položka 2.4. Schválenie podnájomnej zmluvy 83,33 

Položka 2.5.1. Žiadosť o zrušenie 1. výpovede z nájmu bytu  0,00 

Položka 2.5.2. Žiadosť o zrušenie 2. výpovede z nájmu bytu 66,67 

Položka 2.5.3 Žiadosť o zrušenie 3. výpovede z nájmu bytu 100,00 

Položka 2.6. Podanie návrhu na vklad do katastra mimo schváleného termínu (k 30.6. a k 31.12.). 50,00 

Položka 2.7. Pri zmene vlastníka bytu (v prípade predaja bytu, darovania a dedenia, mimo prípadov 

maloletých detí a manželky), uhradí nový vlastník bytu poplatok za úkony súvisiace so zmenou 

vlastníctva  

 

 

20,00 

Položka 2.8. Vydanie  kópie zmluvy o výkone správy v prípade, že o ňu požiada vlastník bytu  20,00 

Položka 2.9. Vydanie súhlasu na výmenu okien v byte 3,33 

Položka 2.10. Vydanie súhlasu na stavebné úpravy v byte  6,67 

Položka 2.11. Vykonanie kolaudácie po stavebných úpravách bytu *
1
 3,33 

Položka 2.12. Vykonanie medziodpočtu  meračov v byte (pri prevode členských práv, odpredaji bytu, na 

žiadosť užívateľa a pod.) *
1
 

 

4,17 

Položka 2.13. Dodatočný odpočet meračov v byte na konci roka mimo stanovený termín (dorábka 

koncoročných odpočtov) *
1
 

 

5,83 

Položka 2.14. Vybavenie opodstatnenej reklamácie, ktorá bola zapríčinená nepresným odpisom meračov, 

pričom užívateľ svojim podpisom potvrdil nesprávne údaje.  

 

16,67 

Položka 2.15. Príprava dokladov na nahliadnutie za obdobie T, T-1                                            bezplatne 

Položka 2.16. Príprava dokladov na nahliadnutie za obdobie T-x 10,- za každý 
rok                                                               

Položka 2.17. Konzultácia v súvislosti s nahliadnutím do dokladov za každú 
začatú 

polhodinu                                                
20,- 

*k jednotlivým položkám cenníka bude účtovaná príslušná sadzba DPH platná v čase platenia poplatkov 
*1 Pri úkonoch vyžadujúcich dopravu  sa vyúčtujú aj náklady na dopravu  
Poznámky:  
T                   .....príslušný kalendárny rok 
T-1                 .....predchádzajúci kalendárny rok 
T-x                 .....obdobie staršie ako T-1 


