SPRÁVNE POPLATKY– OÚ Banská Bystrica, Odbor Starostlivosť o životné prostredie
Forma úhrady správnych poplatkov
Žiadatelia môžu správne poplatky v požadovanej výške tak ako je uvedené v sadzobníku uhradiť
nasledujúcim spôsobom:
1. E- kolkami –priložiť k žiadosti (možnosť zakúpiť v kiosku na prízemí Okresného úradu)
2. V hotovosti v pokladni na 2.poschodí Okresného úradu – ak výška správneho poplatku
presahuje 300 € je potrebné nahlásiť výšku poplatku a č .položky sadzobníka
3. Bankovým prevodom - na základe VOPRED vystaveného platobného predpisu s uvedeným
variabilným symbolom, ktorý Vám vystaví zamestnanec okresného úradu.
Platba na účet bez vopred vystaveného platobného predpisu s určeným variabilným symbolom
bude považovaná za bezpredmetnú.

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
STAVEBNÁ SPRÁVA
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
 na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu
rekreáciu - vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka. .................30 eur
 na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
- vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ......... 50 eur
 na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú
samostatnú stavbu)....................20 eur
 pre 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 vrátan............800 eur
nad 10 000 000 eur................................................1 000 eur
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení
1. držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. 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.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná
diaľničná spoločnosť, a. s.
Položka 60a
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného
povolenia pre
1. právnickú osobu
......................... ...100 eur
2. fyzickú osobu
.............................. 30 eur
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

1. právnickú osobu
2. fyzickú osobu
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav
a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu
2. fyzickú osobu
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa
nezachovala pôvodná dokumentácia stavby
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom
pozemku alebo stavbe
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia
stavby

.............................. 50 eur
.............................. 20 eur

......................... .....30 eur
......................... .....10 eur
............................... 10 eur
............................... 30 eur
............................... 10 eur

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
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 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60

30
eur

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre:
právnicku osobu ...........................................................................
fyzickú osobu ...............................................................................

50
eur
20
eur

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby,
 ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka....................20 eur


ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám -vodné stavby,
napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka....................30 eur

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb
 ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka)....................20 eur
 ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám -vodné stavby,
napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka....................20 eur



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
Oslobodenie

Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení
1. držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. 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.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná
diaľničná spoločnosť, a. s.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa Zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)
1. fyzická osoba
..................................................................................................................................................
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti
súvisí
s podanou žiadosťou
........................................................................................................................................
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 161
Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených
Zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

10
eur
100
eur

1. fyzická osoba
10 eur
............................................................................................................................................
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet
činnosti
100 eur
súvisí s podanou žiadosťou
......................................................................................................................
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a
vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedeckovýskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.
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.( Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.)

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 161a
Podanie žiadosti na vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz
exemplárov (Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a
rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa
vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou
obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení. Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.)

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.

Položka 161b
Podanie žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa osobitných
predpisov alebo vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa osobitných
predpisov (Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a
rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa
vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou
obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení.
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s
nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

1. pre 1 až 20 exemplárov...........................................
2. pre 21 až 100 exemplárov...........................................
3. pre viac ako 100 exemplárov...........................................
4. pre exemplár s uvedením jednotiek používaných podľa
osobitného predpisu
(Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 v platnom znení.) .......................

6 eur za každý exemplár
130 eur
300 eur

6 eur za podanú žiadosť

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.

Položka 161c
a) Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie zariadenia na genetické
technológie(§ 13 zákona č. 151/2002 Z.) ............................

796 eur

b) Žiadosť o vydanie súhlasu na používanie genetických technológií v uzavretých
priestoroch(§ 13 zákona č. 151/2002 Z.)............

79 eur

c) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zatriedenia činností do nižšej rizikovej
triedy(§ 13 zákona č. 151/2002 Z.) ..........................
d) Žiadosť o vydanie súhlasu na pokračovanie v činnostiach, ktoré boli pozastavené
pri vykonávaní inšpekcie zariadenia(§ 13 zákona č. 151/2002 Z.)
..................................................................................................................
e) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných organizmov, okrem
vyšších rastlín, do životného prostredia(§ 17 zákona č. 151/2002 Z.)
.........................................................................................................................
f) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných vyšších rastlín do
životného prostredia (§ 17 zákona č. 151/2002 Z.)
..........................................................................................................................................
g) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zavádzania geneticky modifikovaného organizmu,
viacerých geneticky modifikovaných organizmov a kombinácie geneticky modifikovaných
organizmov(§ 17 zákona č. 151/2002 Z.) ................
h) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz geneticky modifikovaných organizmov určených na
zavedenie do životného prostredia(§ 17 zákona č. 151/2002 Z.))
.......................................................................................................................................
i) Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie výrobku z geneticky modifikovaných
organizmov na trh(§ 21 zákona č. 151/2002 Z. z) .......................................................................
j) Žiadosť o vydanie súhlasu na opakované uvedenie rovnakého výrobku na trh, ak sa má
používať na iný účel(§ 21 zákona č. 151/2002 Z.z)....................................................................

79 eur

398 eur

1 194 eur

1 194 eur

199 eur
1 194 eur
1 194 eur

398 eur

k) Žiadosť o vydanie súhlasu na podstatnú zmenu výrobku uvedeného na trh (§ 21 zákona č.
151/2002 Z. z)..........................................
398 eur
l) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz výrobku, ktorý má byť prvý uvedený na trh (§ 21 zákona
1 194 eur
č. 151/2002 Z. z) ..................................
m) Žiadosť o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o súhlase § 36 zákona č. 151/2002
119 eur
Z.z)........................................
(

n) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na trh(§ 37 zákona č. 151/2002
Z. z)...............................................
199 eur
Splnomocnenie Správny orgán zníži poplatok o 50 %, ak ide o opakované žiadosti podľa
písmena e) alebo f) tejto položky.

Položka 161d
Udelenie licencie na spracovanie, balenie alebo opätovné balenie kaviáru určeného na vývoz, opätovný vývoz
alebo obchod v rámci Európskej únie(§ 8a zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich
rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2007 Z.z) . ........................ 150 eur
Položka 161e

Udelenie licencie na výrobu alebo distribúciu krúžkov(§ 13a zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 Z. z)
na účely nezameniteľného označenia vtákov.............................................................................................. 100 eur
Položka 162
a) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov(Zákon č. 223/2001 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov.............................................................
b) Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol daný súhlas
podľa písm. a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie
odpadov
...........................................................................................................................................................................
c) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov
...................................................................
d) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenie,
na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c)
...............................................................................
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..............................................................

11
eur
11
eur
11
eur
11
eur
11
eur

11
eur
11
g) Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov.............................................................
eur
h) Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
11
odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov.................................................................. eur
i) Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
20
na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného zariadenia ......
eur
f) Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi......................................................

j) Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
20
na trh v Slovenskej republike...........................................................................................................................
eur
k) Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho
triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie
11
a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné
eur
..................................................................................................
l) Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie
11
a jej následné monitorovanie
eur
..................................................................................................................................
11
m) Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel .........................................................
eur
20
n) Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny...................................................
eur
o) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit odpadov
20
.................................................................
eur
11
p) Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu .............................................
eur
r) Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť
11
podľa Katalógu
eur
odpadov...................................................................................................................... ....................
s) Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen a), c), d), f), g), h), i) a m) a žiadosť o predĺženie
4
vydaného súhlasu podľa písmena f)
eurá
..........................................................................................................................
t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia .........................
5

u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia .........................
v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia .........................
w) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania
ovzdušia .........................
x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia .........................
y) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia .........................
z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionár-nych zdrojov po vykonaných zmenách .........................
aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich
zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému
konaniu .........................
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