
Spoločný obecný úrad v Krupine
 
zriadený zmluvou obcí a miest okresu Krupina č. 1/2003  o zriadení Spoločného obecného úradu – 
Spoločnej obecnej úradovne v znení neskorších dodatkov v súlade č. § 20a zákona 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v záujme kvalitného, odborného, racionálneho 
a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených kompetencií štátnej správy na obce v zmysle 
zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v znení 
neskorších predpisov na úseku územného plánovania a stavebného poriadku (zák. č. 50/1976 
Zb.), ochrany prírody a krajiny (zák. č. 543/2002 Z.z.), pozemných komunikácií (zák. č. 
135/1961 Zb.) , štátnej vodnej správy ( zák. č. 364/2004 Z.z.), ochrany ovzdušia (137/2010 Z.z.), 
ochrany pred povodňami (666/2004 Z.z.), výkonu originárnych pôsobností na úseku sociálnych 
vecí (zák. č. 448/2008 Z.z.) a zabezpečovania procesu verejného obstarávania (zák. č. 25/2006 
Z.z.).
 
Sídlo/adresa: Mesto Krupina- Spoločný obecný úrad
                     Svätotrojičné nám. č. 5
                     963 01  Krupina
Organizačná štruktúra- Organizačná štruktúra Spoločného obecného úradu je súčasťou 
organizačnej štruktúry Mesta Krupina: http://www.krupina.sk/?stranka=struktura

Kontakty:    vedúca      úradu  :  Mária Šulcová

sociálne veci:
Mária Šulcová, tel. 045/5550334, 5519348,   e-mail: maria.sulcova@krupina.sk
                                          0911939933
podateľňa, ochrana prírody a     krajiny:  
Bc. Lenka Plevová,      tel. 045/5550332, 5519349,    e-mail: uradovna@krupina.sk
                                         0911 966 090                               lenka.plevova@krupina.sk
stavebný úrad, pozemné komunikácie:
Ing. Jozef Melich,         tel. 045/5550332, 5519349,    e-mail: jozef.melich@krupina.sk
Bc. Norbert Kemp      tel. 045/5550330, 5519349,    e-mail: norbert.kemp@krupina.sk
                                         0905 755 890
verejné obstarávanie:
Bc. Norbert Kemp      tel. 045/5550330, 5519349,    e-mail: norbert.kemp@krupina.sk
 
Úradné hodiny:
Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Obedňajšia prestávka:                   30 min. v čase od 11.00 – 12.00 hod.

 
 
Podávanie žiadostí, návrhov, podnetov a     sťažností:  
Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť a iné podania vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti Spoločného 
obecného úradu je možné podať priamo v podateľni príslušnej obce, alebo:
osobne - v podateľni Spoločného obecného úradu na Mestskom úrade v Krupine ( druhé poschodie 
Dom služieb, č. dv. 13) počas úradných hodín,
písomne -  na adresu Mesto Krupina - Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 
Krupina,
elektronickou poštou - e-mail: uradovna@krupina.sk ,originál podania je potrebné písomne 
doručiť najmenej do troch dní na adresu Spoločného obecného úradu v Krupine.
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Vzory tlačív na stiahnutie: http://www.krupina.sk/?stranka=tlaciva
 
 
Správne poplatky:
Pri podaní žiadosti o vykonanie úkonu alebo konania, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych 
poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, je 
potrebné uhradiť správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov. Podaním vzniká 
zároveň poplatková povinnosť. 
Správny poplatok je možné uhradiť:

•        prevodom z účtu v banke,

•        poštovým poukazom na účet Mesta Krupina – Spoločný obecný úrad,

•        v hotovosti do pokladnice Mesta Krupina - Spoločného obecného úradu č. dv. 13.

            

Stavebný úrad
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov stavebným úradom je obec.

Obec prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Krupine : 

 zabezpečuje plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania 
a stavebného poriadku, najmä zabezpečuje prípravu: 

 územných rozhodnutí (rozhodnutí o umiestnení stavby, využívaní územia, o 
chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere), 

 stavebných povolení, 
 rozhodnutí o odstránení stavby, 
 kolaudačných rozhodnutí, 
 povolení terénnych úprav, ťažobných a im podobných prác, 
 zmeny účelu užívania stavby a zmeny stavby pred dokončením, 
 rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby, 
 rozhodnutí o vyprataní stavby, 
 zabezpečuje nariaďovanie vykonania údržby stavby, nevyhnutných úprav, zabezpečovacích 

prác, potrebných opatrení na susedných pozemkoch a zabezpečuje vydávanie ďalších 
rozhodnutí a opatrení vyplývajúcich z pôsobnosti stavebných úradov podľa stavebného 
zákona, 

 vykonáva štátny stavebný dohľad na stavbách, uplatňuje sankcie v zmysle stavebného 
zákona, 

 zabezpečuje konania o správnom delikte a priestupkové konania, 
 archivuje písomnosti a overenú dokumentáciu v rámci konaní v zmysle stavebného zákona, 

a zabezpečuje súvisiacu štatistickú agendu, 
 spolupracuje s oddelením architekta mesta pri územných, stavebných a kolaudačných 

konaniach a ďalších konaniach podľa stavebného zákona v súlade s vymedzenými 
kompetenciami, 

 zabezpečuje vydávanie vyjadrenia stavebného úradu ako dotknutého orgánu pre konania 
špeciálnych stavebných úradov, 

 pripravuje podklady pre nadriadené orgány štátnej správy a mimoriadne opravné 
prostriedky, 

 pripravuje stanoviská a podklady v odvolacích konaniach, 
 plní ďalšie úlohy vyplývajúce alebo súvisiace so zmluvou o spoločnom obecnom úrade. 

špeciálny stavený      úrad na úseku štátnej vodnej správy:  
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Obec vykonáva špeciálny stavebný úrad na úseku štátnej vodnej správy v súlade s § 63 zákona 
č.  364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon), najmä rozhoduje vo veciach:

•        povolenia na odber povrchových vôd,  vzdúvanie a na iný spôsob akumulácie, 
využívanie ich hydroenergetického potenciálu a podzemných vôd  na ich odber, 
akumuláciu, čerpanie na účel znižovania ich hladiny, a ich iné užívanie na potreby 
jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných 
stavieb (domové studne – vŕtané, kopané), ktoré súvisia s týmto odberom,
•         v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných 
vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby, 

špeciálny stavebný úrad na úseku pozemných komunikácií:
Obec vykonáva špeciálny stavebný úrad  vo veciach miestnych a účelových komunikácií 
v súlade so zákonom č.  135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v neskorších predpisov ako 
prenesený výkon štátnej správy. 
Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných 
značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci preneseného 
výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c cestného zákona na úseku 
miestnych komunikácií a účelových komunikácií.
Právne normy upravujúce postupy stavebných úradov:
 zákon č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
 vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona, 
 vyhláška č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na  stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

 zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov, 
 
Postup pri vybavovaní žiadostí a     lehoty pre vybavenie:  
Pre vydávanie rozhodnutí a konania podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy 
o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) ak 
tento zákon neustanovuje inak. Stavebný úrad vydá rozhodnutie do 30 dní odo dňa začatia konania. 

Podanie opravného prostriedku:
Účastník konania môže podať odvolanie proti rozhodnutiu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia 
na sídlo obce, ktorá rozhodnutie vydala, alebo Mesto Krupina – Spoločný obecný úrad, 
Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01  Krupina.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu 
v druhom stupni Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská 
Bystrica.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec ako špeciálny stavebný úrad v prenesenom výkone 
štátnej správy na úseku pozemných komunikácií, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Obvodný 
úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo Zvolene, Nám. SNP 35/48, 960 01 Zvolen.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec ako špeciálny stavebný úrad v prenesenom výkone 
štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Obvodný 
úrad Životného prostredia vo Zvolene, Nám. SNP 96/50, Zvolen.

Správne poplatky na úseku stavebného poriadku:
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov
V. ČASŤ         STAVEBNÁ SPRÁVA 



Položka 59
SPRÁVNY ÚKON NAVRHOVATE

Ľ
VÝŠKA 
POPLATKU

Návrh na vydanie :
-    rozhodnutia o umiestnení stavby
-    rozhodnutia o využití územia
-    rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
-    predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení 
stavby

Fyzická osoba 6,50 €

Právnická osoba 16,50 €

Oslobodenie :
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby 
a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo 
sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom (§ 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z. 
z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely 
dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, 
ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých 
zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámka :
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno 
rozhodnutie.
 
Položka 60
SPRÁVNY ÚKON

Žiadosť o stavebné povolenie na :
VÝŠKA

POPLATKU

Stavby na bývanie
- rodinný dom* 33 €

- bytový dom* 66 €

Stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné 
chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty)

- zastavaná plocha do 25m2 23 €

- zastavaná plocha nad 25m2 39,50 €

Zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na 
zmeny týchto stavieb pred dokončením 1) 23 €

Stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace 
na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na 
existujúcu verejnú rozvodnú sieť  2)

16,50 €

Stavba garáže s jedným alebo dvoma miestami 23 €

Zmeny dokončených stavieb 1), 2) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 16,50 €

Ostatné neuvedené stavby a na zmeny 
týchto dokončených stavieb a zmeny 
stavieb pred dokončením pri 
predpokladanom rozpočtovom náklade

do 49 790,50 € vrátane 33 €

nad 49 790,50 €
do 99 581,50 € vrátane 49,50 €

nad 99 581,50 €
do 331 939 € vrátane 66 €

nad 331 939 €
do 3 319 391,50 € vrátane 116 €

nad 3 319 391,50 € 199 €



Stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné 
stavebné povolenie 16,50 €

Stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa 
vydáva samostatné stavebné povolenie 33 €

* Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o  všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Oslobodenie :
1.       Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení 
občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím.
2.       Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59, t.j. Od poplatku podľa tejto 
položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré 
vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za 
podmienok ustanovených osobitným zákonom (§ 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej 
pomoci v znení neskorších predpisov) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia 
zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých 
zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých 
zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámka :
1.       Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden 
poplatok a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom 
povolení.
2.       Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako 
nebytová výstavba.
3.       Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4.       Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné 
stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, § 120 a § 121 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov)
 
 
Položka 61
SPRÁVNY ÚKON VÝŠKA 

POPLATKU

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. 
októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom 
a o dodatočné povolenie zmeny stavby

dvojnásobok sadzby 
určenej v položke 

60
 
Položka 62
SPRÁVNY ÚKON

Žiadosť o povolenie na :
VÝŠKA

POPLATKU

- zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním , o vydanie 
stavebného povolenia podľa položky 60 16,50 €

- odstránenie stavby 6,50 €

- informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé 
jednotlivé zariadenie 3) 49,50 €



- terénne úpravy 6,50 €

- odstránenie objektu dopravnej stavby 16,50 €

- terénne úpravy v ochrannom pásme dopravne stavby 16,50 €

SPRÁVNY ÚKON  

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 99,50 €

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 16,50 €
Oslobodenie :
1.       Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59, t.j. Od poplatku podľa tejto 
položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré 
vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za 
podmienok ustanovených osobitným zákonom (§ 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej 
pomoci v znení neskorších predpisov) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia 
zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých 
zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých 
zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
2.       Od poplatku podľa 3) je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce so zákona 
o živnostenskom podnikaní.
 
Položka 62a

SPRÁVNY ÚKON VÝŠKA 
POPLATKU

Návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na 
stavbu s rozpočtovým 
nákladom 

do 49 790,50 € vrátane 16,50 €

nad 49 790,50 € do 99 581,50 € vrátane 23 €

nad 99 581,50 € do 331 939 € vrátane 33 €

nad 331 939 € do 3 319 391,50 € 
vrátane 66 €

nad 3 319 391,50 € 99,50 €

Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby 16,50 €

Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby 33 €
Oslobodenie :
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59, t.j. Od poplatku podľa tejto položky 
sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú 
sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok 
ustanovených osobitným zákonom (§ 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení 
neskorších predpisov) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové 
strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát 
alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo 
vyšší územný celok.
 
VI. ČASŤ      DOPRAVA
Položka 82
SPRÁVNY ÚKON VÝŠKA 

POPLATKU

Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií 99,50 €



podľa 
§ 11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy 
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon)

Splnomocnenie :
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto 
položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok 
až na päťnásobok.
 
Položka 84
SPRÁVNY ÚKON VÝŠKA 

POPLATKU

Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 33 €
Splnomocnenie :
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho 
odpustiť.
Poznámka :
1.       Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo 
v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2.       Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené 
vyvolanými investíciami.

Položka 85
SPRÁVNY ÚKON VÝŠKA 

POPLATKU

Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej 
komunikácie

99,50 €

Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné 
nehnuteľnosti

16,50 €

Splnomocnenie :
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na 
päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
Poznámka :
1.       Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo 
v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené 
vyvolanými investíciami.
Ochrana prírody a krajiny
 
Obec plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny 
v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a prostredníctvom Spoločného obecného úradu v 
Krupine: 

 vykonáva štátnu správu v prvom a druhom stupni územnej ochrany vo veci ochrany drevín, 
 pripravuje rozhodnutia o vydaní súhlasu na výrub drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie 

drevín a prijíma ohlásenia o výrube, 
 ukladá povinnosť náhradnej výsadby, vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú 

výsadbu, 



 určuje spoločenskú hodnotu drevín, 
 vykonáva štátny dozor. 

 
Postup pri vybavovaní žiadosti a     lehoty pre vybavenie:  
Pre vydanie súhlasu na výrub drevín sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov). Žiadosť o vydanie súhlasu sa 
podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou.  
Prílohou žiadosti musia byť nasledovné doklady, nie staršie ako 3 mesiace:- kópia katastrálnej mapy 
s označením lokalizácie dreviny,
               -list vlastníctva k pozemku, na ktorom sa drevina rastie.
 
Obec ako príslušný orgán ochrany prírody vydá rozhodnutie do 30 dní odo dňa začatia konania. 
Vedúci orgánu ochrany prírody (starosta, primátor) môže túto lehotu v zložitých prípadoch pred jej 
uplynutím primerane predĺžiť, najviac však o štyri mesiace. Ak dôvodom na predĺženie lehoty je 
potreba vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny alebo rozmnožovacieho cyklu, najviac na jeden rok.
Podanie opravného prostriedku:
Účastník konania môže podať odvolanie proti rozhodnutiu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia 
na sídlo obce, ktorá rozhodnutie vydala, alebo Mesto Krupina – Spoločný obecný úrad, 
Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01  Krupina.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec, v druhom stupni vykonáva štátnu správu Obvodný 
úrad Životného prostredia vo Zvolene, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen.

Súhlas na výrub drevín 
§ 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
(3) Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. 
Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a 
estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, 
prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom 
drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej 
na výrub.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s 
výmerou do 10m2, s výnimkou drevín rastúcich ako súčasť verejnej zelene, na cintorínoch alebo na 
území s druhým a tretím stupňom ochrany,
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 
šiestich mesiacov odo dňa výrubu, pričom ten, kto drevinu vyrúbe, je povinný túto skutočnosť 
písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. 
Obnovou produkčných drevín sa rozumie výmena (výrub) ovocných drevín s jednoznačnou 
funkciou produkcie ovocia, za účelom výsadby nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o 
výsadbu drevín tých istých ovocných druhov,
c)  pri  bezprostrednom ohrození  zdravia alebo života človeka,  alebo značnej  škody na majetku, 
pričom ten,  kto  drevinu  vyrúbe,  je  povinný túto  skutočnosť  písomne oznámiť  orgánu  ochrany 
prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Bezprostredným ohrozením zdravia alebo 
života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav ohrozenia, ktorý je vyvolaný 
najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa 
spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na 
majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj suché 
stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť 
značnú škodu na majetku (§ 17 ods. 6 vyhl. MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov),

d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, pričom ten, kto chce 



vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 
dní pred uskutočnením výrubu,

e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub dreviny zakázaný (§15 ods. 
1 písm. e) a § 16 ods.1 písm. a),

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť 
prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,

g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v 
súkromných záhradách a záhradkárskych osadách. Za súkromné záhrady a záhradkárske osady sa 
považujú pozemky využívané ako záhrady, ak nie sú územným plánom obce, územným plánom 
zóny alebo územným rozhodnutím určené na zastavanie (čl. I ods. 16 vyhl. č. 492/2006 MŽP SR, 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny).

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť uskutočniť 
primeranú náhradnú výsadbu na určenom mieste a to na náklady žiadateľa, uprednostňuje pritom 
geograficky pôvodné a tradičné druhy (domáce druhy, vzniknuté na mieste svojho terajšieho 
výskytu a dlhodobo sa uplatňujúce v drevinovej skladbe záujmovej oblasti.

Vyhláškou MŽP SR č. 492/2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou 
sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, sa dopĺňa čl. I. ods.15 § 17 o 
odseky 5 a 6, ktoré znejú:

 Rez  živých  konárov  listnatých  drevín  s  priemerom  viac  ako  5  cm  sa  vykonáva  vo 
vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou 
obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať 
len  v  prípadoch  bezprostredného  ohrozenia  zdravia  alebo  života  človeka  alebo  značnej 
škody na majetku. 

 Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených 
živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov. 

Správne poplatky na úseku ochrany prírody a     krajiny.  
X. ČASŤ       ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160
SPRÁVNY ÚKON ŽIADATEĽ VÝŠKA 

POPLATKU

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

Fyzická osoba 6,50 €

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 (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).
 
 
Sociálne veci
 
sa zabezpečujú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na 
úseku opatrovateľskej služby (§ 41) a posudkovej činnosti (§ 48).

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na účely poskytovania sociálnej služby na opatrovateľskú službu, 
na  sociálnu  službu  v  zariadení  pre  seniorov,  v  zariadení  opatrovateľskej  služby  a  v  dennom 
stacionári sa podáva obci alebo priamo na spoločnom obecnom úrade v Krupine.

Vzory tlačív na stiahnutie: http://www.krupina.sk/?stranka=tlaciva

Zariadenie pre seniorov

1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa 
prílohy č. 3, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení 
potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie opatrovateľskej služby

1) V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej 
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno 
poskytnúť opatrovateľskú službu.
2) V zariadení opatrovateľskej služby sa

a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. ošetrovateľská starostlivosť, 
5. ubytovanie, 
6. stravovanie, 
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

http://www.krupina.sk/?stranka=tlaciva


Denný stacionár

1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas 
počas dňa.
2) V dennom stacionári sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. stravovanie, 
b) zabezpečuje
1. pracovná terapia, 
2. záujmová činnosť.
3) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá 
zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej 
rehabilitácii.

Opatrovateľská služba

1) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 
3 a cit. zákona
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a 
základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4. cit. zákona

2) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe 
sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa 
prílohy č. 4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah 
zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ 
sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne 
inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

3) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, 
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie 
podľa osobitného predpisu, 11) ak tento zákon neustanovuje inak, 
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu, 11)
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto 
nákazou.

4) Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom 
zariadení, 
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba, 
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie 
podľa osobitného predpisu, 11) sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín 



mesačne.

Úhrada za sociálnu službu (§ 72)

1)  Prijímateľ  sociálnej  služby  je  povinný  platiť  úhradu  za  sociálnu  službu  v  sume  určenej 
poskytovateľom sociálnej služby, ak tento zákon neustanovuje inak.

2)  Verejný  poskytovateľ  určuje  sumu úhrady za  sociálnu  službu,  spôsob  jej  určenia  a  platenia 
úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade so  všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho 
územného celku, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

3) Neverejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 
úhrady  zmluvou  podľa  §  74,  najviac  vo  výške  ekonomicky  oprávnených  nákladov.

4) Určovanie sumy úhrady najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov sa nevzťahuje na 
neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť 
zisk.

5) Ekonomicky oprávnené náklady podľa odsekov 2 a 3 sú náklady na činnosti uvedené v § 16 až 
18, ktorými sú
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných 
osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu, 38)
b) poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na starobné 
dôchodkové sporenie,
c) cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách, 
d) energie, voda a komunikácie, 
e) materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov, 
f) dopravné,
g) rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 
havarijných stavov, 
h) nájomné za prenájom okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky, náradia a materiálu, 
i) služby, 
j) bežné transfery, z toho len na vreckové, 20) odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti zamestnanca, 39)
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytovateľa sociálnej služby podľa 
osobitného predpisu.40)
6) Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za
a) tlmočenie,
b) krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológií, 
c) vykonávanie 
1. sociálneho poradenstva,
2. pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
3. sociálnej rehabilitácie,
4. pracovnej terapie.
7) Ustanovenie odseku 6 sa neuplatňuje, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje 
sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. 
8) Prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 31 a 34 až 41 je povinný platiť úhradu za poskytovanú 
sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku. Príjem a majetok na účely určenia úhrady za 
sociálnu službu sa posudzuje podľa osobitného predpisu.11) To sa nevzťahuje na prijímateľa 
sociálnej služby, ktorému neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, o 



ktorej zabezpečenie poskytovania nepožiadali obec alebo vyšší územný celok, a na prijímateľa 
sociálnej služby, ktorému poskytuje sociálnu službu neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorý 
poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
9) Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie 
činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na 
prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ 
sociálnej služby sa nedohodnú inak.
10) Na účely určenia sumy úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu dieťaťu s nariadenou 
ústavnou starostlivosťou sa postupuje podľa osobitného predpisu.20)

§ 73

 1)  Po  zaplatení  úhrady  za  opatrovateľskú  službu,  prepravnú  službu  a  pomoc  pri  osobnej 
starostlivosti o dieťa musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1, 
3  násobku  sumy  životného  minima  pre  jednu  plnoletú  fyzickú  osobu  ustanovenej  osobitným 
predpisom.41)

2) Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby 
zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 20 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu ustanovenej osobitným predpisom.41)

3) Po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby 
zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 50 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu ustanovenej osobitným predpisom.41)

4) Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním stravovania musí 
prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 70 % sumy životného minima 
pre  jednu  plnoletú  fyzickú  osobu  ustanovenej  osobitným  predpisom.41)

5) Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania 
musí prijímateľovi sociálnej  služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej  1, 3 násobku sumy 
životného  minima  pre  jednu  plnoletú  fyzickú  osobu  ustanovenej  osobitným  predpisom.41)

6) Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je 
nižší  alebo sa rovná sume ustanovenej  v  odsekoch 1 až 5,  a  to  v  závislosti  od druhu a formy 
sociálnej služby, ak tento zákon neustanovuje inak.

7) Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší, ako 
sú sumy ustanovené v odsekoch 1 až 5 a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za 
sociálnu službu, ak tento zákon neustanovuje inak.

8) Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých 
príjmy sa s ním spoločne posudzujú,  po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi 
sociálnej služby zostať suma uvedená v odsekoch 2 až 5 a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa 
spoločne  posudzujú  s  príjmom prijímateľa  sociálnej  služby,  musí  zostať  mesačne  z  ich  príjmu 
najmenej  1,  3  násobku  sumy  životného  minima  ustanovenej  osobitným  predpisom.42)

9) Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za 
sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba; odseky 1 až 5 sa 
nepoužijú. Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o 



platení úhrady za sociálnu službu.

10) Ak podľa odsekov 1 až 5 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za 
sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem 
neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo deťom po zaplatení 
úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1, 3 násobku sumy životného minima ustanovenej 
osobitným predpisom.42) Rodičia alebo deti  môžu uzatvoriť s  poskytovateľom sociálnej  služby 
zmluvu  o  platení  úhrady  za  sociálnu  službu.

11) Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 10, obec alebo vyšší územný celok rozhodne o 
povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej 
služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.

12)  Ak  nedôjde  k  uzatvoreniu  zmluvy  podľa  odseku  10  medzi  neverejným  poskytovateľom 
sociálnej služby a rodičmi alebo deťmi, rozhodne o povinnosti týchto fyzických osôb platiť úhradu 
za sociálnu službu alebo jej  časť za prijímateľa sociálnej  služby,  ktorému nevznikne povinnosť 
platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej 
pôsobnosti.

13) Ak podľa odsekov 1 až 5 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za 
sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ 
sociálnej  služby  zomrie,  nezaplatená  úhrada  za  sociálnu  službu  alebo  jej  časť  je  pohľadávka 
poskytovateľa  sociálnej  služby,  ktorá  sa  uplatňuje  v  konaní  o  dedičstve.

14) Odseky 1 až 13 sa neuplatňujú, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu 
službu, o zabezpečenie poskytovania ktorej neverejného poskytovateľa sociálnej služby obec alebo 
vyšší územný celok nepožiadali, a ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu 
službu s cieľom dosiahnuť zisk.

15) Na účely zisťovania príjmu podľa tohto zákona u fyzických osôb uvedených v § 3 ods. 2 sa za 
fyzické osoby, ktoré sa s týmito osobami spoločne posudzujú, považujú osoby podľa osobitného 
predpisu.42)

16) Ak u osôb uvedených v § 3 ods. 2 nemožno zo závažných dôvodov zistiť ich príjem, za ich 
príjem sa považuje suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovená osobitným 
predpisom.41)

17) Na poskytované sociálne služby v zariadení podľa § 25 až 29, 32, 56 a 57 sa odseky 2 až 5 
nepoužijú.

Úhrada  za  služby  na  úseku  opatrovateľskej  služby  je  určená  Všeobecne  záväzným 
nariadením obce................. č....................

Donáška obeda:................ 0,33 €/ jeden obed

Služby za 1 hodinu:.......... 1,00 €
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