
 
 

 
Druh správneho poplatku 

Výška 
poplatku   
v eurách 

POLOŽKA  6                                  
zo sadzobníka správnych poplatkov 

 
 

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

 
   4, 50 

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

 
 
  16, 50 

c). Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o 
úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka. 

 
   6, 50 

d). Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, 
zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), 
opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. 

 
 
  33,00 

Oslobodenie 
1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené 
predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla 
pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu 
odkázanú na individuálnu prepravu.  
2. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú 
oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako 
náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v 
preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom 
preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, 
ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.  

 

POLOŽKA 160  
zo sadzobníka správnych poplatkov 

 

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu 
podľa osobitného zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov 
1. fyzická osoba 

 
 
 
 10,00 

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 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 
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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. 
POLOŽKA 161  
zo sadzobníka správnych poplatkov 

 

Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov 
ustanovených zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov 
1. fyzická osoba 

 
 
 
 10,00 

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 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 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 161b  
zo sadzobníka správnych poplatkov 

 

Podanie žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných 
činností podľa osobitných predpisov alebo vydanie súhlasu na 
premiestnenie živých exemplárov podľa 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 neskorších predpisov 
1. pre 1 až 20 exemplárov 

 
 
 
 
  6,00 za     
  každý   
  exemplár 

2. pre 21 až 100 exemplárov 130,00 
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 162  
zo sadzobníka správnych poplatkov 

 

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. 

 
 
 
 
  11,00 

b) Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, 
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na ktoré 
nebol daný súhlas podľa písm. a), okrem zneškodňovania 
odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie  
odpadov. 

 
 
 
 
 
  11,00 

c) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 
zhodnocovanie 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. 

 
 
 
 
  11,00 

d) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 
zber odpadov,  zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
ak ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas 
podľa písm. a) a c). 

 
 
 
 
  11,00 

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 zákon č. 223/2001 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.    

 
 
 
 
   
 
  11,00 

f) Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými 
odpadmi zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
  11,00 

g) Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných 
odpadov zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
  11,00 
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h) Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového 
poriadku zariadenia na zneškodňovanie  
odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných 
odpadov zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
 
   11,00 

i) Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na 
nakladanie s nebezpečnými odpadmi na mobilných 
zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania 
mobilného zariadenia zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

 
 
 
 
 
  20,00 

j) Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie na 
nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej 
republike zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
   20,00 

k) Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov 
držiteľom odpadu bez predchádzajúceho  
triedenia, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak 
vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo 
zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie 
možné alebo účelné. 

 
 
 
 
 
 
  11,00 

l) Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov 
alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné 
monitorovanie zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
  11,00 

m) Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých 
vozidiel zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
  11,00 

n) Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie alebo 
jej zmeny zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
  20,00 

o) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit 
odpadov zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
  20,00 

p) Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva 
pôvodcu odpadu. 

 
  11,00 

r) Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu 
nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
  11,00 

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). 

 
 
    4,00 

Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia.  

    
    5,00 

Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia.  

 
    5,00 

Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia.  

 
    5,00 

Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v 
stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.  

 
    5,00  

Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov     



 
 

znečisťovania ovzdušia.      5,00 
Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania 
ovzdušia.  

 
   5,00 

Vydanie súhlasu na prevádzku stacionár-nych zdrojov po 
vykonaných zmenách.  

 
   5,00 

Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich 
uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha 
stavebnému konaniu.  

 
 
 
  30,00 
 

 
 
 
 
  

 

 
 
 
 


