SPRÁVNE POPLATKY VODNÉHO HOSPODÁRSTVA
V.
Časť stavebná správa
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na
zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka...................................................................................................................................30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.............................................................. 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka.................................................................................................................................. 50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a
e).............................................................................................................................................20 eur
g) 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 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane.....................................................................200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane...................................................................400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane................................................................600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane...........................................................800 eur
nad 10 000 000 eur.................................................................................................1 000 eur
Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu

........................................................................................................... 100 eur

2. fyzickú osobu

............................................................................................................. 30 eur

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného
povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok sadzby
ustanovenej v položke 60
Položka 62a) žiadosť o povolenie
2 na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnicku osobu ....................................................................................................................50 eur
fyzickú osobu ........................................................................................................................ 20 eur

2
Položka 62a Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka...................................................................................................................................20 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť...............................................................30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka...................................................................................................................................30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)........................................................20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom
rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane............................................................................................60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane..................................................................120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane................................................................250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane.............................................................400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane........................................................530 eur
nad 10 000 000 eur.................................................................................................660 eur

SPRÁVNE POPLATKY OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákon a36p)
1. fyzická osoba .....................................................................................................................10 eur
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí
s podanou žiadosťou.............................................................................................................100 eur

SPRÁVNE POPLATKY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
a) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 38) okrem
spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov...................................................11 eur
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b) Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, 38) na ktoré nebol daný súhlas podľa
písm. a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie
odpadov....................................................................................................................................11 eur
c) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
38) okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov..................................11 eur
d) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, 38) ak ide
o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c).............................11 eur
e) Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov,
zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva
súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení 38).............................................11 eur
f) Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 38)............................11 eur
g) Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov 38)..................................11 eur
h) Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov 38).....................................11 eur
i) Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného
zariadenia38).............................................................................................................................20 eur
j) Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
na trh v Slovenskej republike 38).............................................................................................20 eur
k) Žiadosť o udelenie 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 eur
l) Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej
rekultivácie a jej následné monitorovanie 38).........................................................................11 eur
m) Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel 38).............................11 eur
n) Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny38)........................20 eur
o) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit odpadov38).................................20 eur
p) Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu.....................11 eur
r) Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť
podľa Katalógu odpadov 38)....................................................................................................11 eur
s) Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen a), c), d), f), g), h), i) a m) a žiadosť
o predĺženie vydaného súhlasu podľa písmena f)....................................................................4 eurá
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SPRÁVNE POPLATKY OCHRANA OVZDUŠIA
Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ..................5 eur
Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ........................5 eur
Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia............................ 5 eur
Vydanie súhlasu na zmenu použ. palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia
....................................................................................................................................................5 eur
Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia..................5 eur
Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia.......................................5 eur
Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách......................5 eur
Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich
zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu
...................................................................................................................................................30 eur

