
   

Okresný úrad Nové Zámky   

Pozemkový a lesný odbor   
 

Prehľad správnych poplatkov vyberaných OU-NZ-PLO podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
 
   

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV (príloha zákona) ku dňu 01.07.2019   
   

I. ČASŤ 
VŠEOBECNÁ SPRÁVA 

   
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 € 

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ... 165,50 € 
    

Poznámky   
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na 

preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.  
  

    
Položka 2   
a) 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 ...  

2,00 € 

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

0,50 € 

  

Oslobodenie  

Od poplatkov podľa písmen a) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, 

knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.  
 

Poznámky  

1. Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo 

písomnej výzvy.  

  

Položka 6   

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 € 



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  

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 9  

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z 
podnetu účastníka konania 

16,50 € 

   
Poznámky  

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri 

živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady 

č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 

neskorších predpisov. 
 

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania 

rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.  

3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny 

orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania. 
 

 
 

 

II. ČASŤ 
VNÚTORNÁ SPRÁVA 

  

Položka 34  

a) Návrh na registráciu    

    5. pozemkového spoločenstva  65,00 € 

d) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev 16,50 € 

k) Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo 
štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu 
o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 

  

    5. pozemkového spoločenstva 25,00 € 

l) Vyhotovenie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev 5,00 € 

n) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo 
odovzdané rozhodnutie o zápise do registra 

  

    2. pozemkového spoločenstva 25,00 € 

o) Vyhotovenie písomnej informácie z registra  pozemkových spoločenstiev  5,00 € 
  

Poznámka  

1. Poplatok podľa písmena d) 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 

 

  



 
 
 
 

III. ČASŤ 
PÔDOHOSPODÁRSTVO 

  

Položka 39  

a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ... 200,00 € 

b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru ... 100,00 € 

c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu ...   

    1. fyzická osoba ... 100,00 € 

    2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 250,00 € 
    

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 ... 50,00 € 

b) Registrácia poľovníckej organizácie ... 66,00 € 

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

e) Mimoriadne povolenie lovu zveri ... 20,00 € 
  

Položka 41  

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

30,00 € 

    
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 hospodára za každých, aj 
začatých päť strán 

10,00 € 

    2. vlastníka pozemku v rozsahu jeho vlastníctva za každých, aj začatých päť strán 10,00 € 

    3. fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby neuvedenej 
v prvom bode a druhom bode za každých, aj začatých päť strán 

20,00 € 

    
Položka 42   

Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt 
zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov 

  

    do 10 30,00 € 

    do 30 40,00 € 

    nad 30 50,00 € 
  

  



  

Položka 44  

Vydanie stanoviska   

    a) k zmene druhu pozemku 3,00 € 

    b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy 3,00 € 

    c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu 3,00 € 
  

Položka 45  

Vydanie rozhodnutia   

a) na zmenu druhu pozemku 33,00 € 

b) na odňatie poľnohospodárskej pôdy 33,00 € 

  

  

 

 

 


