
Okresný úrad Nové Zámky  

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

Prehľad správnych poplatkov vyberaných OU-NZ-OSŽP podľa zák. NR SR č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov  

 

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV (príloha zákona) ku dňu 15.12.2018 
 

 

STAVEBNÁ SPRÁVA  

 

Položka 60 

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo 

stavieb na individuálnu rekreáciu 

 

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m
2
, malé čistiarne 

odpadových vôd, jazierka 

30,00 € 

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a 

ostatným budová 

 

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00 € 

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m
2
, malé čistiarne 

odpadových vôd, jazierka 

50,00 € 

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 

podľa písmen d) a e) 

 

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na 

zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade 

 

 do 50 000 eur vrátane 100,00 € 

 nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 200,00 € 

 nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 300,00 € 

 nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 400,00 € 

 nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 800,00 € 

 nad 10 000 000 eur 1000,00 € 

 

Oslobodenie 

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie 

sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je 

oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

 

Poznámky 

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa 

súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty 

 

 



Položka 60a 

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre  

1. právnickú osobu 100.00 € 

2. fyzickú osobu 30,00 € 

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre  

1. právnickú osobu 30,00 € 

2. fyzickú osobu 10,00 € 

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná  

dokumentácia stavby 

 

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30,00 € 

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10,00 € 

 

Oslobodenie 

1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 

sprievodcom. 

2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky 

vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní. 

 

Položka č. 61 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 

1976 bez trojnásobok sadzby ustanovenej stavebného povolenia alebo v 

rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby v položke 60 

 

v položke 60 

Položka č. 62 

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa 

položky 60 

30,00 € 

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre  

1. právnickú osobu 50,00 € 

2. fyzickú osobu 20,00 € 
 

Oslobodenie 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí 

neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným 

zákonom,
11)

 osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, 

ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, 

ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok. 

 

 

 

 

 

 

 



ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

Položka 160 

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného 

zákona
36p)

 

 

1. fyzická osoba 10,00 € 

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet 

činnosti súvisí s podanou žiadosťou 

100,00 € 

 

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 po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a 

prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny. 

3. 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)

 

 

Položka 162 

a) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov
38)

 okrem spaľovní odpadov, zariadení na 

spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb,       v ktorých sa zneškodňujú 

osobitné druhy kvapalných odpadov 

11,00 € 

b) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov,
38)

 na ktoré 

nebol daný súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol 

vydaný súhlas podľa písmena c), okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania 

odpadov v spaľovniach odpadov, v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a 

vo vodných stavbách, v ktorých sa zneškodňujú alebo zhodnocujú osobitné 

druhy kvapalných odpadov 

11,00 € 

c) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov
38)

 okrem spaľovní odpadov, zariadení na 

spoluspaľovanie odpadov, vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné 

druhy kvapalných odpadov, zariadení na zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita 

neprevyšuje 100 ton a zariadení na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, 

ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton 

11,00 € 

d) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber 

odpadov,
38) 

ak ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa 

písmen a) a c) vrátane zberného dvora
38) 

11,00 € 

e) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov a 

vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo 

zneškodňovanie odpadov
38) 

11,00 € 

f) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými 11,00 € 



odpadmi
38)

 vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou žiadosti podľa iných písmen 

tejto položky, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne 

nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje 

ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov 
g) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných 

odpadov u pôvodcu alebo držiteľa, ak zhromažďuje ročne väčšie množstvo ako 

1 tona nebezpečných odpadov
38)  

11,00 € 

h) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo 

zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením;
38)

 v tom prípade sa ustanovenia 

písmen a) až c) nepoužijú 

11,00 € 

i) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom 

odpadu bez predchádzajúceho triedenia,
38)

 ak vzhľadom na následný spôsob ich 

zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené 

zhromažďovanie možné alebo účelné  

11,00 € 

j) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej 

časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie
38)

 

11,00 € 

k) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú 

úpravu terénu
38) 

11,00 € 

l) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na dekontamináciu
38) 11,00 € 

m) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie použitých 

polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované 

bifenyly, ak nie je súčasťou žiadosti podľa písmen a), b) alebo f)
38)

 

11,00 € 

n) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby 

oxidu titaničitého
38) 

11,00 € 

o) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na 

využitie v domácnosti
38) 

11,00 € 

p) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na to, že látka alebo vec sa považuje za 

vedľajší produkt a nie za odpad
38) 

11,00 € 

r) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné 

použitie
38)

 

11,00 € 

s) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného 

uskladnenia ortuti, na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo 

jeho časti, a jeho následné monitorovanie, na prevádzkovanie úložiska trvalého 

uskladnenia odpadovej ortuti, na uzavretie úložiska trvalého uskladnenia 

odpadovej ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie
38) 

11,00 € 

t) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako 

jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho 

zhodnotením.
38) 

11,00 € 

u) Vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej 

zmeny
38)  

20,00 € 

v) Vydanie rozhodnutia o udelení povolenia na cezhraničný pohyb odpadov
38) 50,00 € 

x) Vydanie rozhodnutia o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad 

jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov
38) 

11,00 € 

y) Vydanie rozhodnutia o zmene udelených súhlasov podľa písmen a) až v) 4,00 € 

aa) Vydanie rozhodnutia či zariadenie je alebo nie je elektrozariadením
38) 30,00 € 

ab) Vydanie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a 

automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na 

10,00 € 



ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách
38a)

 

ac) Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny 

technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na 

prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách
38b)

 

5,00 € 

ad) Vydanie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov 

a technicko-organizačných opatrení a na jeho zmeny
38c)

 

10,00 € 

ae) Vydanie súhlasu na prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov 

patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov
38d)

 

10,00 € 

af) Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie 

veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na 

ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu
38e) 

10,00 € 

ag) Vydanie súhlasu na technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, 

technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, určenie výnimiek alebo 

osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných 

znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov, 

technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a 

monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia a na predĺženie lehoty alebo na 

upustenie od oprávnených meraní
38f) 

10,00 € 

ah) Vydanie rozhodnutia na povolenie ďalšej prevádzky spaľovne odpadov alebo 

zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
38g)

 

30,00 € 

ai) Vydanie rozhodnutia o zmene podmienok a požiadaviek určených na prevádzku 

a monitorovanie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia
38h)

 

10,00 € 

aj) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie prekládkovej stanice 

komunálneho odpadu 

11,00 € 

ak) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy pre 

pôvodcu odpadov 

11,00 € 

 


