OKRESNÝ ÚRAD ČADCA
Palárikova 91, 022 01 Čadca
_________________________________________________________________________________

POKYN
prednostu Okresného úradu Čadca
č. 5/2018

na zabezpečenie postupu pri poskytovaní informácií v pôsobnosti
Okresného úradu Čadca podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Čadca, júl 2018
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POKYN
prednostu Okresného úradu Čadca o slobodnom prístupe k informáciám v pôsobnosti Okresného
úradu Čadca

1) V Y D Á V A M :
Pokyn prednostu Okresného úradu Čadca o slobodnom prístupe k informáciám.

2) U K L A D Á M :
2.1. Vedúcim všetkých odborov Okresného úradu Čadca(ďalej len „OÚ“) zabezpečiť realizáciu tohto
pokynu.
2.2. Vedúcim všetkých odborov OÚ oboznámiť všetkých zamestnancov riadených organizačných útvarov
so znením pokynu a zabezpečiť jeho plnenie.
3) R U Š Í M :
Metodické opatrenie prednostu Okresného úradu Čadca č. 2/2015 o slobodnom prístupe k informáciám.

4) Ú Č I N N O S Ť :
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vydania.
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Na zabezpečenie jednotného postupu pri sprístupňovaní informácií na Okresnom úrade Čadca,
v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) u s t a n o v u j e m :
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Tento pokyn upravuje jednotný postup odborov Okresného úradu Čadca (ďalej len
OÚ) pri sprístupňovaní informácií fyzickým a právnickým osobám v zmysle zákona
o slobode informácií.
Čl. 2
Základné ustanovenia
(1) Povinnou osobou je Okresný úrad Čadca, vecne príslušnými na vybavenie žiadosti
sú všetky odbory OÚ.
(2) Každá povinná osoba je povinná zverejniť tieto informácie :
a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a popis organizačnej
štruktúry,
b) miesto čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde
možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho
preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia
požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých
žiadosti, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné
dodržať,
e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých
povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti
fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony,
a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.
Čl. 3
Prijímanie žiadostí o sprístupnenie informácií
1) Žiadosti o informácie z činnosti Okresného úradu Čadca sa podávajú :
a) Osobne - podateľňa (informácie) na prízemí budovy na adrese Palárikova 91,
022 01
Čadca v čase od 08.00 – 09.00 hod, 12.00 – 15.00 hod.,
b) poštou – na adresu Okresný úrad Čadca, Palárikova 91,
022 01 Čadca
c) ústne – prijíma každý odbor okresného úradu, z ktorého činnosti sa informácia
požaduje a to v čase úradných hodín,
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Úradné hodiny - pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
d) faxom –

od 08:00 hod. do 15:00 hod.,
od 08:00 hod. do 15:00 hod.,
od 08:00 hod. do 17:00 hod., (odbor kríz. riadenia do 15.00 h.)
od 08:00 hod. do 15:00 hod.
od 08:00 hod. do 14:00 hod.

číslo faxu 041 4308755, 041 4308771,

e) e-mailom- prednosta.ca@minv.sk, resp. e-mail vedúcich jednotlivých odborov.
2) Pri sprístupňovaní informácií osobám nevidiacim, slabozrakým, nepočujúcim, nedoslýchavým
alebo osobám patriacich k národnostným menšinám postupovať podľa § 16 zákona o slobode
informácií.

Čl. 4
Postup po prijatí žiadosti
1) Na podateľni :
a) Zamestnanec podateľne potvrdí prevzatie žiadosti prezenčnou pečiatkou
s vyznačením dátumu prevzatia,
b) vyhotoví fotokópiu žiadosti,
c) bezodkladne žiadosť doručí na príslušný odbor, ktorého sa informácia týka a dá si
potvrdiť fotokópiu žiadosti, ktorá sa založí na sekretariáte prednostu OÚ,
d) po prevzatí žiadosti na odbore sa žiadosť zaeviduje vo Fabasofte.
2)
a)
b)
c)

Poštou :
Žiadosť sa zaeviduje vo Fabasofte,
O žiadosti sa informuje e-mailom sekretariát prednostu,
Žiadosť sa vybaví sa v lehote v zmysle § 18 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám.

3) Ústne :
a) Zamestnanec odboru, ktorý prijíma žiadosť ústne dá osobe možnosť spísať žiadosť
vlastnoručne, pričom v žiadosti musí byť uvedené aké informácie požaduje, meno
priezvisko, adresu a podpis žiadateľa a akým spôsobom žiadateľ informácie
požaduje,
b) Vyhotoví fotokópiu, ktorú potvrdí prezenčnou pečiatkou a odovzdá žiadateľovi,
c) Ďalej postupuje podľa bodu 2 písm. a,b,
4) Obdobne sa postupuje pri prijatí žiadosti faxom alebo e-mailom, resp. elektronickou
schránkou.
5) Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie
k dispozícií, postúpi žiadosť do piatich dní inej povinnej osobe, ktorá má požadované
informácie k dispozícií a túto skutočnosť bezodkladne oznámi žiadateľovi.
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Čl.5
Vybavenie žiadosti o vydanie rozhodnutia
1) Pri vybavovaní žiadosti postupovať v zmysle § 18 zákona o slobode informácií.

Čl. 6
Evidencia žiadosti
1) Centrálna evidencia žiadosti sa vedie na organizačnom odbore, na sekretariáte
prednostu OÚ.
2) Evidencia žiadosti musí obsahovať najmä tieto údaje :
a) dátum podania žiadosti,
b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
c) výsledok vybavenia žiadosti,
d) podanie opravného prostriedku.

Čl. 7
Úhrada nákladov
1) Informácie sa sprístupňujú bezodplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá
nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií,
so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
Náklady na sprístupnenie informácie osobe so zmyslovým postihnutím znáša
povinná osoba,
2) Povinná osoba môže zaplatenie úhrady odpustiť,
3) Výška úhrady nákladov sú uvedené v prílohe č. 1,2 tohto pokynu.

PhDr. Peter Šimčisko
prednosta Okresného úradu
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Príloha č. 1 k Pokynu prednostu OÚ č. 5/2018

Článok 2
Sadzobník
spoplatňovaných nákladov pri realizácii § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. podľa
vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:
v€
1. Rozmnožovanie, kopírovanie - 1 strana čierno-biela – A4

0,10

2. Rozmnožovanie, kopírovanie - obojstranne čierno-biela – A4

0,13

3. Obálka na list A4

0,10

4. Obálka na list A5

0,03

5. Informácia poskytnutá na 3,5 HDD diskete

0,33

6. Informácia poskytnutá na CD ROM

0,50
podľa cenníka

7. Poštové poplatky

Slovenskej
pošty š.p.

Farebné rozmnožovanie sa na okresnom úrade nevykonáva z technických dôvodov.
Pokiaľ budú poskytnuté informácie na iných nosičoch alebo inými spôsobmi, poplatky sa určia podľa
všeobecne platných cien jednotlivých nosičov, služieb alebo prostriedkov.
Pri zmenách cien budú zmenou sadzobníka upravené aj poplatky za príslušné úkony.
Pokiaľ súhrn spoplatňovaných nákladov v jednej žiadosti o sprístupnenie informácií nepresiahne sumu 0,50
€, úkony sa z dôvodu nerentabilnosti prípadného vymáhania náhrady nespoplatňujú.

Príloha č. 2 k Pokynu prednostu OÚ č. 5/2018
6

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
Organizačný odbor

-

vyhotovenie odpisu(fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov,
registrov listín, spisov,
osvedčenie odpisu(fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov,
registrov listín, spisov
Správny poplatok sa vyberá v sume 1,50 € za každú aj začatú stranu(položka 2a, 2b sadzobníka, ktorý
je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z.).

Poplatok za osvedčenie viaclistovej správnej informácie vydanej podľa položky 2a sadzobníka vo forme
zväzku predstavuje násobok počtu jeho strán sumou 1,50 €.
Poplatky sú splatné po vykonaní úkonu.
Oslobodenie od poplatku : Od poplatku sú oslobodené regionálne kultúrne centrá, knižnice, divadlá
(zákon č. 583/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov).

Odbor všeobecnej vnútornej správy
v €
-

osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis

2,00

-

osvedčenie odpisu listiny za každú stranu

2,00

-

vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky

5,00

-

Vydanie rozhodnutia o predĺženie termínu konania verejnej zbierky

10,00

-

vyššie overenie verejných listín do zahraničia(apostille/superlegalizácia

10,00

-

zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska

-

zmena priezviska maloletých detí

3,00
33,00
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-

zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

-

osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu- za každý odtlačok a za
každý podpis

100,00

5,00
-

udelení štátneho občianstva SR osobe nad 18 rokov

700,00

-

udelení štátneho občianstva SR dieťaťu do 15 rokov

100,00

-

udelení štátneho občianstva SR dieťaťu od 15 do 18 rokov

150,00

udelení štátneho občianstva SR bývalým št.občanom SR/ČSSR

-

20,00

Odbor živnostenského podnikania
v€
-

vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť

-

vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú živnosť
alebo každú viazanú živnosť

5,00

15,00
-

výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa

3,00

-

vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri

3,00

-

vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou
za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie
6,00
o živnostenskom oprávnení

-

vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako
jednej prevádzkarni
6,00

-

za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení

-

oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia
prevádzkovania živnosti

3,00

4,00
-

vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou
podľa osobitného predpisu

6,00
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-

vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe

6,00

-

vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis

3,00

-

za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15
strán
5,00

-

za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe

-

vydanie dokladu o tom, že poskytovania služieb na základe živnostenského
oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané
vyhotovenie výstupu z registra účtovných závierok okresným úradom za každú
stranu
vyhotovenie výstupu z registra účtovných závierok okresným úradom – minimálna
sadzba
vyhotovenie výpisu z obchodného registra Okresného súdu

-

20,00
3,00
0,33
1,50
4,00

za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu EU
alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom
priestore a Švajčiarskej konfederácie na účely
prevádzkovania živnosti v SR

100,00

SÚDNE POPLATKY
-

z návrhu na prvý zápis
v €
1. akciovej spoločnosti

750,00

2. iných právnických osôb

300,00

3. fyzickej osoby podnikateľa

150,00

4. organizačnej zložky podniku právnickej osoby

300,00

5. organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľa

30,00

6. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby

300,00

7. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby

150,00

Oslobodenie od poplatkov v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov
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1. Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie (zák. č. 583/2003 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov),
b) Slovenský pozemkový fond.
2. Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonaním všeobecne záväzných predpisov (zák. č. 583/2003 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov):
a) sociálnom zabezpečení,
b) o zdravotnom poistení,
c) o priestupkoch,
d) o prístupe k informáciám o životnom prostredí.

Katastrálny odbor
v €
1. Vydanie
a) výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20
bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu,
b) údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20
parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
c) písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v
rámci jedného katastrálneho územia,
d) kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z
pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3,
A4
2. Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo
bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20
bytov alebo nebytových priestorov
3. Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a
b)
4. Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných
parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely

8,00
8,00

8,00

8,00

8,00
3,00

15,00

5. Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke
právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu
náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých
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20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci
jednéhokatastrálneho územia
3,00
6. Poskytnutie informácií zo súboru popis-ných informácií katastra nehnuteľností a zo
súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho
náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia
7. Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu
obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho
územia
8. Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií
9. Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu
10. Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu
A4

17,00

7,00
27,00
7,00
8,00

Oslobodenie
1. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto
spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré
prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ak
žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod
pozemnými komunikáciami - diaľnicami a rýchlostnými komunkáciami a cestami prvej triedy.

Poznámky
1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a), c) a e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s vyhlasovaním
chránených území a ich ochranných pásiem a s realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených častí
prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody, s pozemkovými úpravami, s vyhotovením programov starostlivosti
o lesy, so zápisom zmeny hraníc zastavaného územia obce podľa schváleného územného plánu.
2. Úkon spoplatňovaný podľa písmena e) tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy
podľa osobitného predpisu.12a)
4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).
5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a
na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.
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6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za
opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
7. Poplatníkom za úkony podľa písmen f), h) a i) tejto položky je vyhotoviteľ vybraných geodetických a
kartografických činností.
8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena i) tejto položky súčasne s poplatkom podľa písmena h) tejto
položky.

Položka 11
v€

1.

2.

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra
nehnuteľností

66,00

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra
nehnuteľností podaný elektronicky

33,00

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie konania o
povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v súvislosti s usporiadaním
vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných
predpisov.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo
vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovenská správa ciest, ak
ide o úkony spojené s majetkovou prípravou stavieb.

Splnomocnenie
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eura, ak účastník konania pri doručení návrhu
na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.
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2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad
do katastra elektronicky.
Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za
urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad
bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do
katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené
rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.
3. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal
oznámenie podľa § 30 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) znení neskorších predpisov bez ohľadu
na
počet
právnych
úkonov,
ktoré
sú
uvedené
v
oznámení.
Poznámka
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov,
poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.

Položka 11a
v €

1.

2.

Vydanie preukazu oprávnenia na vstup na cudzie nehnuteľnosti osobám, ktoré
vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti

33,00

Predĺženie platnosti preukazu vydaného podľa písmena a)

10,00

Pozemkový a lesný odbor
v €
13

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu,
výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií,
registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj
začatú stranu
Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na
správnom orgáne podľa osobitných predpisov za každé aj začaté dve strany

2,00
0,50

Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky
sadzobníka
4,50
Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo
poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej
položky sadzobníka
16,50
Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo
poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe
nasledujúcich rokoch
33,00
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z
podnetu účastníka konania
Návrh na registráciu pozemkového spoločenstva
Zmena stanov alebo štatútu, alebo nadačnej listiny, alebo údajov zapísaných do
registra 5. pozemkového spoločenstva

16,50
65,00

65,00

Vyhotovenie stanov, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené,
poškodené alebo odcudzené stanovy, nadačnú listinu alebo štatút 5. pozemkového
spoločenstva
25,00
Vyhotovenie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev
Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo
odovzdané rozhodnutie o zápise do registra pozemkového spoločenstva
Vyhotovenie písomnej informácie z registra pozemkových spoločenstiev
Výmaz

5,00

25,00
5,00
35,00

pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev
Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru

200,00
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Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru

100,00

Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu
1. fyzická osoba
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie

100,00
250,00

Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára

50,00

Registrácia poľovníckej organizácie

66,00

Zmena stanov poľovníckej organizácie

16,50

Vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií
Mimoriadne povolenie lovu zveri
Vydanie rozhodnutia o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov
a o ich určení v prípade pochybností

3,00
20,00

30,00

Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt
zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov
a) do 10
b) do 30
c) nad 30

30,00
40,00
50,00

Vydanie stanoviska
a) k zmene druhu pozemku
b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy
c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu

3,00
3,00
3,00

Vydanie rozhodnutia
a) na zmenu druhu pozemku

33,00

b) na odňatie poľnohospodárskej pôdy

33,00

c) o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy

33,00

Vydanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách
Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu

8,00
3,00

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
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Vyberanie poplatkov sa uskutočňuje v zmysle zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch s platnou
účinnosťou.

v €
Položka 68
Podanie návrhu o uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla
alebo uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
Podanie návrhu o povolenie prestavby jednotlivého vozidla

100,00
20,00

Podanie návrhu o schválenie prestavby jednotlivého vozidla:
a.) montážou plynového zariadenia

20,00

b.) pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa

100,00

c.) pre iné prestavby ako v prvom a druhom bode

300,00

Podanie návrhu o zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom
osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle

10,00

Podanie návrhu o vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického
osvedčenia vozidla alebo vydanie technického osvedčenia vozidla pri výmene
technického osvedčenia vozidla

10,00

Podanie návrhu o povolenie, schválenie alebo uznanie pre fyzické osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového
vozidla podľa osobitného zákona

2,00

Oslobodenie
Od poplatku pri podaní návrhu o uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie
schválenia jednotlivo dovezeného vozidla podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré mali jednotlivo
dovezené vozidlo v zahraničí evidované na svoje meno v rámci zastupiteľských úradov, diplomati, konzuli z
povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity počas svojho pôsobenia.

Splnomocnenie
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1. Poplatok podľa tejto položky sa znižuje podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z., aj ak osobitný predpis
ustanovuje niektoré prílohy návrhu výlučne v listinnej podobe, napríklad predloženia osvedčenia o zhode COC
alebo dokladov vozidla.
2. Za podanie návrhu o dodatočné vydanie povolenia prestavby jednotlivého vozidla tejto položky správny orgán
vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.
3. Správny orgán vyberie trojnásobok poplatku pri podaní návrhu o uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo
dovezeného vozidla alebo uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, ak poplatník (účastník konania) pri
doručení návrhu žiada rozhodnúť urýchlene do piatich pracovných dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva
plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Trojnásobok poplatku za urýchlené rozhodnutie je splatný
v deň podania návrhu. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny
orgán v skrátenom termíne o návrhu nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia
za urýchlené rozhodnutie a poplatkom určeným podľa príslušného písmena tejto položky.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.
2. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a), b), d) a e) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa
sčítavajú.

Položka 76
Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným
číslom, za každú tabuľku

33,00

Poznámky
Poplatky podľa tejto položky zahŕňajú aj vydanie príslušných dokladov.

Položka 80a
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic,
ciest a miestnych komunikácií pri nadrozmernej doprave alebo nadmernej doprave:
1. do 24 hodín od doručenia žiadosti

75,00

2. do 48 hodín od doručenia žiadosti

55,00

Poznámka
Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.
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Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie ciest

120,00

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky.
V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest II. triedy

170,00

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy

70,00

Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest II. a III. triedy

40,00

Položka 84
Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu
II. a III. triedy

75,00

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť.
V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na
päťnásobok.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické
postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85
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Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej
komunikácie

115,00

Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie
na umiestnenie:
d.) reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2

30,00

e.) reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m do 20
m2
2

f.) reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2
Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

60,00
150,00
30,00

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až
na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok za
povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie reklamnej
stavby tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
Poznámka
Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.

Odbor starostlivosti o životné prostredie
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Štátna správa ochrany prírody a krajiny
Položka 160
v€
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného
zákona36p)
10,00

1. fyzická osoba
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 Vydanie rozhodnutia súvisí
s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)

Položka 161
v€
Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným
zákonom36p)
1. fyzická osoba
2.

právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet
činnosti súvisí s podanou Vydanie rozhodnutiaou

10,00
100,00

Oslobodenie
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1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení
potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s
prírodovedným zameraním.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná Vydanie rozhodnutia súvisí
s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná Vydanie rozhodnutia 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
v€
Podanie žiadosti na vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný
vývoz exemplárov37a)

15,00

Oslobodenie
1. 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
v€
Podanie žiadosti o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností podľa osobitných
predpisov alebo vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa osobitných
predpisov37a)
6,00
1. pre 1 až 20 exemplárov

za každý
exemplár

2. pre 21 až 100 exemplárov

130,00

3. pre viac ako 100 exemplárov

300,00

4. pre exemplár s uvedením jednotiek používaných podľa osobitného predpisu37aa)

6,00
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za podanú
Vydanie
rozhodnutia

Oslobodenie
1. 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.

Štátna správa odpadového hospodárstva

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných
stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov

11,00

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov, 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

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, 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

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak
ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane
zberného dvora

11,00

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

11,00
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Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 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

11,00

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u
pôvodcu alebo držiteľa, ak zhromažďuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných
odpadov

11,00

Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu
bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo
zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné

11,00

Vydanie rozhodnutia o zmene udelených súhlasov podľa písmen a) až v)

4,00

Štátna správa ochrany ovzdušia
Vydanie

súhlasu

na

inštaláciu

automatizovaných

meracích

systémov

emisií

a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku,

10,00

na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách
Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických
zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych

5,00

zdrojov po vykonaných zmenách
Vydanie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov
10,00
a technicko--organizačných opatrení a na ieho zmeny
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Vydanie súhlasu na prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov
10,00
patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov
Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých
zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku,

10,00

ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu
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

10,00

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
Vydanie

rozhodnutia

na

povolenie

ďalšej

prevádzky

spaľovne

odpadov
30,00

alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
Vydanie rozhodnutia o zmene podmienok a požiadaviek určených na prevádzku
10,00
a monitorovanie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

Štátna správa vodného hospodárstva a rybárstva
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Položka 60

Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu
1. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30,00

2. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30,00

Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným
budovám
1. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

50,00

2. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka

50,00

Na zmeny dokončených stavieb
dokončením podľa písmen d) a e)

a

na

zmeny

týchto

stavieb

pred

20,00

Na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb
pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
1. do 50 000 eur vrátane

100,00

2. nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

200,00

3. nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

400,00

4. nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

600,00

5. nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

800,00

6. nad 10 000 000 eur

1000,00

Položka 60a
Vydanie rozhodnutia o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
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1. právnickú osobu
2. fyzickú osobu
Vydanie rozhodnutia o predĺženie termínu dokončenia stavby

100,00
30,00
10,00

Položka 61
trojnásobok

Vydanie rozhodnutia o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri
sadzby
1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny
ustanovenej v
stavby
položke 60

Položka 62a
Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu
1. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

20,00

2. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

20,00

Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným
budovám
1. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30,00

2. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka

30,00

Na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)

20,00

Na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom
rozpočtovom náklade
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1. do 50 000 eur vrátane

60,00

2. nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

120,00

3. nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

250,00

4. nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

400,00

5. nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

6. nad 10 000 000 eur

530,00
660,00

Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky
sadzobníka

4,50

Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo
poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky
sadzobníka

16,50
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