SPRÁVNE POPLATKY ODBORU VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY
Možnosť úhrady správnych poplatkov na Okresnom úrade Banská Bystrica:
1. Ekolok v požadovanej výške (podľa sadzobníka správnych poplatkov) priložiť
k žiadosti
2. V hotovosti v pokladni úradu (2. poschodie v budove OÚ BB), kde je potrebné
nahlásiť pokladníčke výšku správneho poplatku a číslo položky sadzobníka správnych
poplatkov
3. Bankovým prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici na číslo účtu
SK03 6500 0014 0900 2054 5796
variabilný symbol: pri fyzických osobách rodné číslo, pri právnických IČO,
špecifický symbol: číslo položky sadzobníka správnych poplatkov
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.
Platba na účet bez vopred vystaveného platobného predpisu s určeným variabilným symbolom bude
považovaná za bezpredmetnú.

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných odborom výstavby a bytovej politiky podľa
zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. zákona o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov
Organizačný
útvar odboru
výstavby a bytovej
politiky

Spoplatňovaný
úkon

Suma
poplatku
v euro

Položka 2
Všeobecná správa

Oddelenie štátnej
stavebnej správy

Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania
na začatie konania na správnom orgáne podľa osobitných
predpisov 8c) za každé aj začaté dve strany

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie
rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej
správy, ak tento podáva:
1. fyzická osoba............................................................... 16,50 eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na
podnikanie....................................................................
165,50 eur
Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene
územného rozhodnutia
2. pre právnickú osobu......................................................... 100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení
stavby................................................................................... 20 eur
Položka 62
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti..................................
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia..............

Oddelenie územného
plánovania

0,50 eur

Správne poplatky nevyberá

Oddelenie bytovej Správne poplatky nevyberá
politiky

100 eur
20 eur

