Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor
Možnosť úhrady správnych poplatkov:
1. E-kolok v požadovanej výške (podľa sadzobníka správnych poplatkov) priložiť k žiadosti
(možnosť zakúpiť v kiosku na prízemí Okresného úradu)
2. V hotovosti v pokladni úradu (2. poschodie v budove Okresného úradu), kde je potrebné
nahlásiť pokladníčke výšku správneho poplatku a číslo položky sadzobníka správnych
poplatkov
3. Bankovým prevodom IBAN SK03 6500 0014 0900 2054 5796
Špecifický symbol: číslo položky sadzobníka správnych poplatkov
Variabilný symbol:
Upozorňujeme občanov, že platbu správneho poplatku na účet je možné zrealizovať len na základe
VOPRED vystaveného platobného predpisu s uvedeným variabilným symbolom, ktorý Vám vystaví
zamestnanec okresného úradu, pozemkového a lesného odboru.
Platba na účet bez vopred vystaveného platobného predpisu s určeným variabilným symbolom bude
považovaná za bezpredmetnú.

VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo
odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba .....
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ....

16,50€
165,50€

Položka 2
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,
úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov
v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu .....

1,50€

Položka 5
Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných
predpisov .....
Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa
osobitných predpisov .....
Vydanie odpisu osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej
kvalifikácii .....
Zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa osobitného predpisu .....

82,50€
6,50€
10€
66€

Položka 6
Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky
sadzobníka .....

4,50€

Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo
poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky
sadzobníka .....
16,50€
Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej
položky sadzobníka .....
6,50€
Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo
poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich
rokoch .....
33€

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Položka 10
Vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách (BPEJ)
za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia
Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu

8€
3€

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ
Položka 34
Návrh na registráciu pozemkového spoločenstva
Zmena stanov alebo štatútu, alebo nadačnej listiny, alebo údajov zapísaných do registra
pozemkového spoločenstva
Vyhotovenie stanov, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené,
poškodené alebo odcudzené stanovy, nadačnú listinu alebo štatút pozemkového
spoločenstva
Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané
rozhodnutie o zápise do registra pozemkového spoločenstva
Vyhotovenie písomnej informácie z registra pozemkových spoločenstiev
Výmaz pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev

65€
65€
25€
25€
5€
35€

POĽOVNÍCTVO
Položka 40
Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára
Registrácia poľovníckej organizácie .....
Zmena stanov poľovníckej organizácie .....
Vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií .....
Mimoriadne povolenie lovu zveri .....

50€
66€
16,50€
3€
20€

OCHRANA LESNÝCH POZEMKOV
Položka 41
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení
v prípade pochybností

30€

Položka 42
Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt
zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov
do 10
............................................................................................................................................
do 30
............................................................................................................................................
nad 30
..........................................................................................................................................

30€
40€
50€

OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PODY
Položka 44
Vydanie stanoviska
k zmene druhu pozemku
k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy
k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu

3€
3€
3€

Položka 45
Vydanie rozhodnutia
na zmenu druhu pozemku
na odňatie poľnohospodárskej pôdy
o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy

33€
33€
33€

