
Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov vyberané pozemkový a lesným odborom  

 

Všeobecné oslobodenia 
 

§4  

ods. 1 

Od týchto poplatkov sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby: 

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie 

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej    republiky 

c) diplomatickí zástupcova poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré 

podľa medzinárodného práva používajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť. 

 

ods. 2  

Od týchto poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné 

v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu, exekútori pri 

výkone exekúcie podľa osobitného predpisu, Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného 

predpisu a právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých 

osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť 

splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy. 

 

ods. 3 

Od týchto poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych 

predpisov 

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia 

(zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci, 

b) priestupkoch, 

c) o slobodnom prístupe k informáciám 

 

ods. 4  

Od týchto poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej 

pohromy. 

 

ods. 5 

Od týchto poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo 

medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 

ods. 6 

Od týchto poplatkov sú oslobodené konania a úkony, ktorých predmetom je zmena priezviska po uzavretí 

manželstva: to neplatí, ak sa vydáva doklad urýchlene na žiadosť poplatníka.  

 

 
Položka 43  

 

Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat ............................................................. 16,50 eur  

 

Položka 44  

 

Vydanie stanoviska  

a) k zmene druhu pozemku .................................................................................................... .............. 3 eurá  

b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy .......................................................... 3 eurá  



c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu .................................................................. 3 eurá  

 

Položka 45  

 

Vydanie rozhodnutia  

a) na zmenu druhu pozemku ................................................................................................................. 33 eur  

b) na odňatie poľnohospodárskej pôdy ................................................................................................. 33 eur  

c) o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy ...................................... 33 eur 

 

Poľovníctvo 
 

Položka 39 
  
a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ........................................................................................ 200 eur  

b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru ............................................................. 100 eur  

c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu  

    1. fyzická osoba .............................................................................................................................. 100 eur  

    2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ................................................ 250 eur  

 

Oslobodenie  

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri 

a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom 

stanovisku príslušného krajského lesného úradu alebo obvodného lesného úradu 

 

Položka 40 

 

a) Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára ................................ 50eur 

b) Registrácia poľovníckej organizácie ................................................................................................. 66 eur  

c) Zmena stanov poľovníckej organizácie ....................................................................................... 16,50 eur  

d) Vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií ........................................................................ 3 eurá  

e) Mimoriadne povolenie lovu zveri ..................................................................................................... 20 eur 

 

 

Lesné hospodárstvo  
 

Položka 41  

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení v prípade 

pochybností ........................................................................................................................................... 30 eur 

 

Položka 41a 

 

Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov 

podľa § 4f ods. 1 a 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z. na základe žiadosti 

1. obhospodarovateľa lesa alebo odborného lesného hospodárstva za každých, aj začatých päť 

strán .....................................................................................................................................................10 eur 

2. vlastníka pozemku v rozsahu jeho vlastníctva za každých, aj začatých päť strán ............................ 10 eur 

3. fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby neuvedenej v prvom bode 

a druhom bode za každých, aj začatých päť strán ................................................................................. 20 eur  

  

 



Položka 42  

 

Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania  

a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov  

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

do 30 ...................................................................................................................................................... 40 eur  

nad 10 .................................................................................................................................................... 50 eur 

 

 

Pozemkové spoločenstvá 
 

Položka 34 

 

Poplatky vyberané podľa zákona č. 97/2013 Z. z. 

 

a) § 24 Návrh na registráciu pozemkového spoločenstva ..................................................................... 65 eur 

d) § 25 Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev ............. 16,50 eura 

k) Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve  ako náhrady za stratené, zničené, 

poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve ....................................... 25 eur 

l) § 23 ods. 3 Vyhotovenie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev ............................................ 5 eur 

n) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie 

o zápise do registra .................................................................................................................................. 5 eur 

o) Vyhotovenie písomnej informácie z registra pozemkových spoločenstiev ........................................ 5 eur 

 

Poznámka 

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu informatívneho údaja o listoch vlastníctva 

podľa zoznamu nehnuteľností, ktorá nastala v dôsledku prechodu práv a povinností k nehnuteľnostiam 

alebo v dôsledku zápisu rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností.  

 

Oslobodenie 

Od poplatkov podľa tejto zložky sú oslobodené odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov 

 

 

Preukazy 
 

Položka 6 

 

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

lesná stráž ........................................................................................................................................... 4,50 eur 

poľovnícka stráž ................................................................................................................................. 4,50 eur 

 

b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz 

(osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 

lesná stráž ......................................................................................................................................... 16,50 eur 

poľovnícka stráž ................................................................................................................................. 4,50 eur 

 

d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz 

(osvedčenia), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch .......................................... 33 eur 

Obnova konania 
 

Položka 1 

 



Návrh na obnovu 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 

 

Poznámky 

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí. 

 


