
 

 

X. časť 

Životné prostredie 
 

 

 

Položka 160 

 

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 5) 

1. fyzická osoba.................................................................................................................6,50 € 

2. právnická  osoba  alebo  fyzická  osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti 

súvisí s podanou žiadosťou .............................................................................................66,-   € 

 

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. 6) 

------------------------------------------------------------------ 
5) Zákon č. 543/2002  Z. z. o ochrane  prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov. 
6) 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. 

 

 

 

 

 

 


