
Ochrana prírody  

Druh správneho poplatku 

Výška 

správne

ho 

poplatk

u v 

eurách 

Položka 160 
zo sadzobníka správnych poplatkov 

 

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného  

zákona
36p

) 

 

            1. fyzická osoba 
 

 

10eur 

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,  

                ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 
100eur 

  

Oslobodenie 

1.Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným  

zameraním a verejné vysoké školy. 

2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum  

osobitne chránených častí prírody  

a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním  

výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých  

škôl so sídlom na území Slovenskej republiky po predložení oznámenia  

obsahujúceho ich meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak  

vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v  

záujme ochrany prírody a krajiny. 

1. 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná 

2.  žiadosť  súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa  

osobitných predpisov.
37

) 
 

 

Položka 161 
zo sadzobníka správnych poplatkov 

 

Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov  

ustanovených osobitným zákonom
36p

) 
 

1. fyzická osoba 
 

 

10eur 

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,  

ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 
100eur 

Oslobodenie 

1. 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných  

škôl  a vysokých škôl so sídlom na území Slovenskej republiky po  

predložení oznámenia, ktoré obsahuje ich meno, priezvisko a rodné číslo  

alebo dátum narodenia, ak vykonávajú výskumno-vývojovú činnosť,  

verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20200101?ucinnost=09.04.2020#poznamky.poznamka-36p
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20200101?ucinnost=09.04.2020#poznamky.poznamka-37
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20200101?ucinnost=09.04.2020#poznamky.poznamka-36p


2. 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná  

žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach  

podľa osobitných predpisov.
37

) 

3. 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná  

žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených 

druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, 

ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné  

škody na chránených druhoch živočíchov. 
 

Položka 161b 
zo sadzobníka správnych poplatkov 

 

Podanie žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa  

osobitných predpisov alebo vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov  

podľa osobitných predpisov
37a

) 

1. pre 1 až 20 exemplárov ..... 
 

 

6eur za 

každý 

exemplár 

2. pre 21 až 100 exemplárov ..... 
 

130eur 

Oslobodenie  
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným 

zameraním, zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je štát, vyšší územný 

celok alebo obec a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20200101?ucinnost=09.04.2020#poznamky.poznamka-37
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20200101#poznamky.poznamka-37a

