JUDr. Stanislav Hlinka, advokát,
Námestie slobody č. 6208/5, 974 01 Banská Bystrica
číslo: 180/2012

V Banskej Bystrici 5.10.2012

Vážená pani starostka,
Vážený pán starosta,

Vec: Zmena sadzby správnych poplatkov – oznámenie
Národná rada SR zákonom č. 286/2012 Z. z. v čl. I. zmenila a doplnila zákon
NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o správnych poplatkoch“). Novela zákona nadobudla účinnosť 1.10.2012.
Podľa § 19ga zákona o správnych poplatkoch, ak podnet na úkon alebo konanie bol
podaný do 30.9.2012 vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30.9.2012.
V novele zákona sú zahrnuté úpravy a zmeny v oblasti verejnej správy, stavebnej činnosti,
ide najmä o zmenu sadzieb napríklad za stavebné povolenie vo vzťahu k právnickým osobám,
za predĺženie platnosti stavebného povolenia, za kolaudačné rozhodnutie, v oblasti
hazardných hier ide o úpravu súčasne platnej sadzby poplatku za zmeny v udelenej
individuálnej licencii na prevádzkovanie hazardných hier a v oblasti dopravy.
Z uvedeného vyplýva, že dňom 1.10.2012 sa zmenili sadzby správnych poplatkov. Zmeny
sadzieb správnych poplatkov, ktoré obce najčastejšie vyberajú nižšie uvádzam v jednotlivých
položkách.
Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), 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 .....
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia
matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení,
knihy manželstiev, knihy úmrtí .....

1,50 eura

5 eur

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných
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kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov
v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku .....

1,50 eura

v cudzom jazyku .....

3 eurá

d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom
stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike .....

9,50 eura

e) Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaných
povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike .....

6,50 eura

f) Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní
a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike .....
8a)

g) Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní

99,50 eura

.....

h) Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a odbornej praxi
nadobudnutej v Slovenskej republike okrem vydávania potvrdení podľa
písmena k) .....
i) Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných mimo Európskej únie, Nórska,
Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, ktoré už boli uznané v niektorom
členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo
Švajčiarsku, a uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania .....
j) Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych
povolaniach8b) lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania
mimo územia Slovenskej republiky pred dňom pristúpenia Slovenskej
republiky k Európskej únii .....

3 eurá

6,50 eura

33 eur

250 eur

8b)

k) Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach na účel
výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky pred
dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii .....

250 eur

l) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie
z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka
v slovenskom jazyku .....

5 eur

v cudzom jazyku .....

8 eur

Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis .....
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý
podpis .....
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných
verejných listín (apostilla) .....
overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis
2.
registra trestov .....

1,50
eura
5 eur
10 eur
1,50
eura
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Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného
oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)
5 eur
Položka 10
a) Vydanie
1. výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb,
20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu,
2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých
20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
3. písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných
parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra
alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú
kópiu formátu A3, A4 .....

8 eur

b) Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky
alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20
stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov .....

8 eur

c) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a)
a b) .....

3 eurá

d) Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20
identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na
informatívne účely .....

15 eur

e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho
vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou
vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov
v rámci jedného katastrálneho územia .....
3 eurá
f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo
súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie
vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia .....
17 eur
g) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre
likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného
katastrálneho územia .....

7 eur

h) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií
.....
27 eur
i) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu .....

7 eur

j) Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4
.....

8 eur

3

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný .....

1,50 eura

b) mesačný .....

3 eurá

c) ročný .....
d) trojročný .....

7 eur
17 eur

Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia
alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1.

pre fyzickú osobu .....

2.

pre právnickú osobu .....

6,50 eura
100 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .....

20 eur

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 600 m3 vrátane .....
3

a za každých ďalších začatých 100 m obostavaného priestoru .....
2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 3000 m3 vrátane .....
3

33 eur
20 eur
750 eur

a za každých ďalších začatých 1000 m obostavaného priestoru .....

250 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy
a záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 200 m3 vrátane .....

23 eur

3

za každých ďalších začatých 50 m obostavaného priestoru .....

20 eur

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1. rodinný dom .....

100 eur

2. bytový dom .....

750 eur

3. stavba na individuálnu rekreáciu .....

100 eur

d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na
existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

30 eur

e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb
pred dokončením .....

20 eur

g) na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých začatých
100 m .....

10 eur
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h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové
domy a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty, napr. studne, malé
čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu .....
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny
stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom podľa
projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane .....
3

a za každých ďalších začatých 1000 m obostavaného priestoru .....

50 eur

1 000 eur
300 eur

j) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva
samostatné stavebné povolenie .....

50 eur

Položka 61
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 .....

trojnásobok sadzby
ustanovenej v položke
60

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním
o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 .....
2. na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené pre
fyzickú osobu .....
pre právnickú osobu .....

30 eur
16,50 eura
200 eur

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane .....
2

60 eur

2

od 15 m do 40 m vrátane .....

200 eur

2 .....

nad 40 m

430 eur

4. terénnych úprav .....

16,50 eur

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti .....

100 eur

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .....

20 eur

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 600 m3 vrátane
pre fyzickú osobu .....

16,50 eura

pre právnickú osobu .....

50 eur
3

a za každých ďalších začatých 100 m obostavaného priestoru pre fyzickú
osobu a právnickú osobu .....
2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 3000 m3 vrátane .....
3

a za každých ďalších začatých 1000 m obostavaného priestoru .....

10 eur
400 eur
100 eur
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b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske
chaty),
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane .....

23 eur

2

2

33 eur

2

2

66 eur

2. ak zastavaná plocha je od 25 m do 50 m vrátane .....
3. ak zastavaná plocha je od 50 m do 80 m vrátane .....
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1. rodinný dom .....

50 eur

2. bytový dom .....

400 eur

3. stavba na individuálnu rekreáciu .....

50 eur

d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby
slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na
prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

15 eur

e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

15 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) .....

15 eur

g) na líniové stavby za každých začatých 100 m .....

10 eur

h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové
domy a stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne
odpadových vôd) pre právnickú osobu .....

30 eur

i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane
.....

500 eur

3

a za každých ďalších začatých 1000 m obostavaného priestoru .....

150 eur

Položka 80
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu
nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej
vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným
predpisom (ďalej len „nadmerná preprava“ a „nadrozmerná preprava“),
a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
1. nadrozmerná preprava
1.1. pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 300,0 .....

20 eur

od 300,1 do 350,0 .....

30 eur

od 350,1 do 400,0 .....

40 eur

od 400,1 do 500,0 .....

75 eur

a za každých ďalších aj začatých 10 cm .....
24)

1.2. pri prekročení prípustnej výšky

20 eur

vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je

do 400,0 .....

20 eur

od 400,1 do 450,0 .....

40 eur

od 450,1 do 500,0 .....

115 eur

a za každých ďalších aj začatých 10 cm .....

20 eur
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1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka
jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
do 12,00 .....

20 eur

od 12,01 do 22,00 .....

115 eur

nad 22,01 .....

190 eur

a za každých ďalších aj začatých 5,0 m .....

55 eur

2. nadmerná preprava
2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnosť vrátane
nákladu (vyjadrené v t) je
do 20,00 .....

115 eur

od 20,01 do 30,00 .....

190 eur

od 30,01 do 50,00 .....

300 eur

a za každých ďalších aj začatých 10 t .....

75 eur
25a)

2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu (nápravové zaťaženie) bez
rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3,01 do 5,00 .....

95 eur

od 5,01 do 10,00 .....

150 eur

od 10,01 do 15,00 .....

270 eur

od 15,01 do 20,00 .....

380 eur

a za každých ďalších aj začatých 5 %

190 eur

b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava .....

190 eur

2. ostatné prípady .....

380 eur

c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi
alebo na podvozku
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť
stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača
1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú
prekročené prípustné hmotnosti na nápravu .....

115 eur

1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené
hmotnosti na jednu nápravu .....

230 eur

2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na
dobu najviac troch mesiacov
2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1 .....

570 eur

2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2 .....

1 150 eur

Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie25af)
a) diaľnic a rýchlostných ciest ..... 200 eur
b) ciest .....

120 eur
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c) miestnych komunikácií .....

80 eur

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 83
a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty .....

470 eur

b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty .....

340 eur

c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy .....

170 eur

d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice alebo
rýchlostnej cesty .....

100 eur

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy
a miestnych komunikácií .....

70 eur

f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III.
triedy a miestnych komunikácií .....

40 eur

Položka 84
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu
I., II. a III. triedy .....
75 eur
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu .....
Položka 140
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
1. číselné lotérie .....
2. okamžité lotérie .....
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj .....
4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok .....
5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie .....
6. kurzové stávky .....
7. hazardné hry v kasíne .....
8. bingo vrátane špeciálneho binga .....
9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných
priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom
telekomunikačných zariadení a videohry .....
10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode .....
b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo
kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých
hráči hrajú jeden proti druhému, .....
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa
hazardnej hry pri
1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode .....
2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom bode .....

40 eur

331,50 eura
331,50 eura
1 500 eur
331,50 eura
331,50 eura
3 319 eur
33 193,50 eura
3 319 eur

3 319 eur
3 319 eur

100 eur

200 eur
500 eur
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d) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja .....
e) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú,
zničenú, poškodenú alebo odcudzenú identifikačnú kartu .....

16,50 eura
16,50 eura

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

10 eur
100
eur

11 eur

11 eur
11 eur
11 eur

11 eur
11 eur
11 eur
11 eur

20 eur
20 eur

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

4 eurá
5 eur
5 eur
5 eur
5 eur
5 eur
5 eur
5 eur

30 eur

JUDr. Stanislav Hlinka
advokát v. r.
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