X. ČASŤ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p)
1. fyzická osoba
10
.................................................................................................................................................. eur
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti
súvisí
100
s podanou žiadosťou
eur
........................................................................................................................................
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.37)

Položka 161
Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným
zákonom36p)
1. fyzická osoba
10
............................................................................................................................................ eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet
činnosti
100
súvisí s podanou žiadosťou
eur
......................................................................................................................
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.37) 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 161a
Podanie žiadosti na vydanie povolenia na
dovoz, vývoz alebo potvrdenia na
15 eur
opätovný vývoz exemplárov37a)
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 161b
Podanie žiadosti o udelenie výnimky zo
zákazu komerčných činností podľa
osobitných predpisov alebo vydanie
súhlasu na premiestnenie živých
exemplárov podľa osobitných
predpisov37a)
1. pre 1 až 20
exemplárov...........................................
2. pre 21 až 100
exemplárov...........................................
3. pre viac ako 100
exemplárov...........................................
4. pre exemplár s uvedením jednotiek
používaných podľa osobitného
predpisu37aa)...........................................
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.

6 eur za každý exemplár
130 eur
300 eur
6 eur za podanú žiadosť

Položka 161c
a) Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie zariadenia na genetické
technológie37b) ............................
b) Žiadosť o vydanie súhlasu na používanie genetických technológií v uzavretých
priestoroch37b) ............
c) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zatriedenia činností do nižšej rizikovej
triedy37b) ..........................
d) Žiadosť o vydanie súhlasu na pokračovanie v činnostiach, ktoré boli pozastavené
pri vykonávaní inšpekcie
zariadenia37b)..................................................................................................................

79
6
eur
79
eur
79
eur
39
8
eur

e) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných organizmov, okrem
vyšších
rastlín, do životného
prostredia37c).........................................................................................................................
f) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných vyšších rastlín do
životného
prostredia 37c).......................................................................................................................................
........................
g) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zavádzania geneticky modifikovaného organizmu,
viacerých
geneticky modifikovaných organizmov a kombinácie geneticky modifikovaných
organizmov37c) ................
h) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz geneticky modifikovaných organizmov určených na
zavedenie
do životného
prostredia37c)........................................................................................................................................
i) Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie výrobku z geneticky modifikovaných organizmov na
trh37d) ......

1
19
4
eur
1
19
4
eur
19
9
eur
1
19
4
eur
1
19
4
eur

j) Žiadosť o vydanie súhlasu na opakované uvedenie rovnakého výrobku na trh, ak sa má
používať
39
na iný
8
37d)
účel ................................................................................................................................................. eur
...............
39
k) Žiadosť o vydanie súhlasu na podstatnú zmenu výrobku uvedeného na
8
37d)
trh ..........................................
eur
1
l) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz výrobku, ktorý má byť prvý uvedený na
19
trh37d) ..................................
4
eur
11
m) Žiadosť o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o
9
súhlase37e)..........................................................................
eur
19
n) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na
9
37f)
trh ...............................................
eur
Splnomocnenie Správny orgán zníži poplatok o 50 %, ak ide o opakované žiadosti podľa písmena
e) alebo f) tejto položky.

Položka 161d
Udelenie licencie na spracovanie, balenie alebo opätovné balenie kaviáru určeného na vývoz,
opätovný vývoz alebo obchod v rámci Európskej únie37g) ......................... 150 eur
Položka 161e
Udelenie licencie na výrobu alebo distribúciu krúžkov37h) na účely nezameniteľného označenia

vtákov....................................................... 100 eur
Položka 162
a) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38)
okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov
..................................................................
b) Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, 38) na ktoré nebol daný súhlas
podľa písm. a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na
spoluspaľovanie
odpadov
...........................................................................................................................................................
................
c) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov38)
okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov
...................................................................
d) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, 38) ak ide o
zariadenie,
na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c)
...............................................................................
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
zariadení38) ..........................................................................................
f) Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi38) ......................................................
g) Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných
odpadov38) .............................................................
h) Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie
odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných
odpadov38) ..................................................................
i) Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného
zariadenia38) ....
j) Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi
na trh v Slovenskej
republike38)...................................................................................................................................
k) Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez
predchádzajúceho
triedenia, 38) ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je
triedenie
a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné
..................................................................................................
l) Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej
rekultivácie
a jej následné
monitorovanie38).................................................................................................................................
.

11
eur

11
eur

11
eur
11
eur

11
eur
11
eur
11
eur
11
eur
20
eur
20
eur

11
eur

11
eur

m) Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých
vozidiel38) .........................................................
n) Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej
zmeny38) ...................................................
o) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit
odpadov38) .................................................................
p) Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu
.............................................
r) Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne
zaradiť
podľa Katalógu
odpadov38)..........................................................................................................................................
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)
..........................................................................................................................
t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia .........................

11
eur
20
eur
20
eur
11
eur
11
eur
4
eur
á

5
eur
5
u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia .........................
eur
5
v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia .........................
eur
w) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch
5
znečisťovania ovzdušia .........................
eur
x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania
5
ovzdušia .........................
eur
5
y) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia .........................
eur
z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionár-nych zdrojov po vykonaných
5
zmenách .........................
eur
aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia,
30
na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému
eur
konaniu .........................

Položka 163
a) Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného
35 eur
územia39)........................................................
b) Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia
30 eur
............................................................
c) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena b) tejto
položky týkajúcej sa zmeny
obchodného mena, sídla (trvalého pobytu), zmeny rodného
5 eur
čísla alebo zmeny
identifikačného čísla organizácie
...................................................................................................
d) Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia
10 eur
...........................................................

e) Predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného
35 eur
územia .......................................
f) Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území, za každú
5 eur
aj začatú stranu .......................
g) Žiadosť o vydanie súhlasu so zmluvným prevodom
prieskumného územia a vykonanie
20 eur
potrebnej zmeny v evidencii prieskumných území
........................................................................
Poznámka Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne
zisťovanie a zapísanie do evidencie
prieskumných území

Položka 164
a) Podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti
na projektovanie, vykonávanie
33 eur
a vyhodnocovanie geologických prác
........................................................................................
b) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti
na projektovanie, vykonávanie
10 eur
a vyhodnocovanie geologických prác
........................................................................................
Poznámka Poplatok podľa písmena a) zahŕňa aj
vydanie preukazu na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác.

Položka 165
a) Vydanie geologického oprávnenia
50 eur
...............................................................................................................
b) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena a) týkajúcej sa
zmeny obchodného mena, sídla
5 eur
(trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného
čísla organizácie .......................
c) Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie
5 eur
geologických prác, za každú aj začatú stranu
d) Vydanie duplikátu rozhodnutia o povolení na vykonávanie
20 eur
geologických prác ....................................
e) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie
26 eur
geologických prác ......................................
f) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o rozsahu, spôsobe a čase trvania
24 eur
geologických prác39a) ..............
g) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o užívaní nehnuteľností na
24 eur
vykonávanie geologických prác39b) .....
Poznámka Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne
zisťovanie a zapísanie do evidencie vydaných
povolení na vykonávanie geologických prác.

Položka 167
Vydanie rozhodnutia pri pochybnostiach o tom, či niektorý nerast je
vyhradeným
20 eur
alebo nevyhradeným nerastom
................................................................................................................

Položka 168
a) Vydanie rozhodnutia o schválení
výpočtu zásob výhradného ložiska
35 eur
...............................................
b) Vydanie rozhodnutia o odpise zásob
výhradných ložísk
35 eur
.....................................................................
c) Vydanie rozhodnutia o schválení
záverečnej správy s výpočtom objemu
prírodnej horninovej štruktúry a
35 eur
podzemného priestoru na účely trvalého
ukladania oxidu uhličitého39ba)
Splnomocnenie Správny orgán môže
znížiť poplatok podľa písmena a) tejto
položky až o 50 % príslušnej
sadzby, ak ide o jednoduché výpočty
zásob výhradných ložísk.
Oslobodenie Od poplatku podľa písmena
a) je oslobodené vydanie rozhodnutia o
schválení výpočtu zásob
výhradného ložiska, ak bola geologická
úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.

Položka 169
Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku
20 eur
....................................................................................
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené
vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku,
ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho
rozpočtu.

Položka 170
a) Žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa na vykonávanie posudkovej
činnosti v oblasti ochrany ovzdušia, osvedčenia o odbornej spôsobilosti osoby oprávnenej
vydávať odborné posudky vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme a osvedčenia
zodpovednej osoby za vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody
................................................................

100
eur

b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) tejto
35
položky...................................
eur
c) Zmena priezviska, zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti
5
osvedčenia.....................................................
eur
d) Žiadosť o povolenie na jednotlivé oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu
20
zhody....................................
eur
e) Žiadosť o povolenie vydania odborného posudku vo veciach ochrany ovzdušia alebo vo
10
veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme vo výnimočnom
eur
prípade.............................................................................................................................................
Poznámky Odňatie, pozastavenie platnosti a zánik osvedčenia sa nespoplatňujú.
Splnomocnenie 1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 %, ak
ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia. 2. Správny orgán môže odpustiť poplatok podľa písmen a)
a b) tejto položky, ak ide o osvedčenie oprávneného posudzovateľa, ktorý je odborným
konzultantom podľa osobitného predpisu.39bb)

Položka 171
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných
119
posudkov38)...........
eur
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia uvedenej v písmene a)
59
.........................................
eur
c) Zmena údajov v osvedčení uvedených v písmene a)
4
...................................................................
eurá
d) Vydanie jednorázového povolenia na vydanie odborného posudku pre osobu,
ktorá nie je
20
oprávnenou
eur
osobou38)..........................................................................................................................
e) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na
119
autorizáciu38)...............................................
eur
39c)
f) Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na autorizáciu a žiadosť
20
o opakovanie skúšky
eur
..............................................................................................................................
Splnomocnenie 1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) alebo e) tejto
položky o 50 %, ak ide
o rozšírenie rozsahu osvedčenia. 2. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písm.
a) alebo e) tejto položky až na 9, 50 eura,
ak sa na vydanie osvedčenia nevyžaduje vykonanie skúšky pred skúšobnou
komisiou
zriadenou ministrom životného prostredia.

Položka 171a
a) Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom
1 327, 50 eura
povoľovaní nových prevádzok .....................
b) Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom
povoľovaní jestvujúcich prevádzok
663, 50 eura
a nových prevádzok, ktoré už boli povolené
..................................................................................................

c) Podanie žiadosti o zmenu povolenia, ak ide o podstatnú
zmenu v činnosti prevádzky ...................
d) Podanie žiadosti o zmenu povolenia, ak ide o zmenu v
činnosti prevádzky ......................................
e) Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom
povoľovaní alebo o zmenu povolenia,
ak ide o prevádzku, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1 k
zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Splnomocnenie 1. Správny orgán môže znížiť poplatok
podľa písmen c), d) a e) tejto položky až o 50 % v závislosti
od rozsahu a náročnosti posudzovania prevádzky alebo
zmeny v nej. 2. Správny orgán môže upustiť od vybrania
poplatku podľa písmen c), d) a e) tejto položky, ak sa
žiadosť o zmenu povolenia podáva na výzvu z dôvodov
uvedených v § 21 ods. 3 písm. c), d), e) a f)
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Položka 171b
Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o
odbornej spôsobilosti podľa zákona č.
245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

99, 50 eura

Položka 171c
a) Žiadosť o vydanie osvedčenia o
odbornej spôsobilosti v odbornosti
"havarijný technik"
a "špecialista na prevenciu závažných
priemyselných havárií"
....................................................
b) Žiadosť o predĺženie platnosti
osvedčenia podľa písmena a)
...............................................

99 eur

40 eur

Položka 171d
a) Žiadosť o vydanie oprávnenia na
vykonávanie odbornej prípravy podľa
osobitného predpisu39d)

99 eur

663, 50 eura
331, 50 eura

232 eur

1 327, 50 eura

b) Žiadosť o predĺženie platnosti
oprávnenia podľa písmena a)
..............................................................

40 eur

Položka 171e
a) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o autorizácii na výkon niektorých činností podľa
398
osobitného
eur
predpisu39e)...................................................................................................................................
b) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o autorizácii podľa písmena a)
79
.......................................
eur

Položka 171f
a) Žiadosť o vydanie súhlasu k bezpečnostnej
správe39f)
1. za prvú bezpečnostnú správu
398 eur
........................................................................................
2. za zmenu (aktualizáciu) bezpečnostnej správy
119 eur
..........................................................
b) Žiadosť o povolenie výnimky z rozsahu
40 eur
bezpečnostnej správy ................................

Položka 171g
Žiadosť o povolenie zabezpečenia úloh
záchrannej služby náhradným
spôsobom39g) ...........

20 eur

Položka 171h až 171j
Zrušené zákonom č.351/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. decembra 2012
Položka 171k
Podanie žiadosti o vydanie alebo zmenu
oprávnenia na overovanie správ podľa
zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s 193 eur
emisnými kvótami a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Položka 171l

a) Podanie žiadosti o zapísanie do
zoznamu odborne spôsobilých osôb na
posudzovanie vplyvov na životné
prostredie39l)
b) ZapÝsanie do zoznamu pre ka~dř z
odborov ŔinnostÝ39l) alebo oblastÝ
ŔinnostÝ39l)

109 eur

36 eur

Položka 171 m
Podanie žiadosti o konzultáciu39m)

35 eur

Položka 171n
Podanie žiadosti o schválenie návrhu
nápravných opatrení39n)

35 eur

Položka 171o
Podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o
35 eur
znášaní nákladov39o)

Položka 171p
a) Podanie žiadosti o schválenie návrhu
plánu prác na odstránenie
environmentálnej záťaže, schválenie
zmeny plánu prác na odstránenie
33 eur
environmentálnej záťaže, alebo schválenie
aktualizácie plánu prác na odstránenie
environmentálnej záťaže39oa)
b) Podanie ~iadosti o ukonŔenie
realizßcie plßnu prßc na odstrßnenie
33 eur
environmentßlnej zßŁa~e39ob)

Položka 171q
Vydanie alebo zmena oprávnenia na
výpočet pridelenia
kvót39oc) .........................

193 eur

