ID služby

2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2746
2747

2748

2749

2750

2751

Názov

38. Banský úrad
38.1. Všeobecné, správne konania
38.1.1. Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva fyzická
38.1.2. Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva právnická
38.1.3. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z
úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo
38.1.4. Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z
úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných
38.1.5. Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z
úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných
38.1.6. Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa
38.2. Stavby a stavebné konania
38.2.1. Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby skladu výbušnín
38.2.2. Vydanie povolenia na stavbu skladu výbušnín
38.2.3. Vydanie povolenia na zrušenie alebo odstránenie skladu výbušnín
38.2.4. Vydanie povolenia na užívanie stavby skladu výbušnín
38.2.5. Vydanie povolenia na banské diela alebo banské stavby
38.2.6. Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov
okrem miestneho zisťovania k projektovej dokumentácii stavieb
38.2.7. Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov
38.2.8. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu
38.2.9. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre fyzickú osobu
38.2.10. Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná
38.2.11. Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
38.2.12. Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so
38.2.13. Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý
38.2.14. Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý
38.2.15. Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti
38.2.16. Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia
38.2.17. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené
stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom
38.2.18. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené
stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom
38.2.19. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené
stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom
38.2.20. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené
stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom
38.2.21. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené
stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom
38.2.22. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené
stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom
38.2.23. Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb
(nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú
samostatnú
stavbu)
na ostatné
neuvedené
a na dokončených
zmeny týchto stavieb
38.2.24.
Žiadosť
o stavebné
povolenie
alebostavby
na zmeny
(nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú
samostatnú stavbu) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto
38.2.25. Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb
(nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú
samostatnú stavbu) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto
dokončených
stavieb
a na zmeny
stavieb
pred
pri predpokladanom
38.2.26.
Žiadosť
o stavebné
povolenie
alebo
nadokončením
zmeny dokončených
stavieb
(nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú
samostatnú stavbu) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto
38.2.27. Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb
(nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú
samostatnú stavbu) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto
dokončených
stavieb
a na zmeny
stavieb
pred
pri predpokladanom
38.2.28.
Žiadosť
o stavebné
povolenie
alebo
nadokončením
zmeny dokončených
stavieb
(nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú
samostatnú stavbu) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto

Cena v €

Zákon 145/1995
položka

16,50 €

Položka 1

165,50 €

Položka 1

1,50 €

Položka 2

1,50 €

Položka 2

3,00 €

Položka 2

16,50 €

Položka 9

19,50 €
99,50 €
49,50 €
49,50 €
49,50 €
9,50 €

Položka 182
Položka 183
Položka 183
Položka 184
Položka 185
Položka 189

9,50 €
100,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
50,00 €
20,00 €
100,00 €
20,00 €
60,00 €

Položka 189
Položka 60
Položka 60
Položka 60
Položka 60
Položka 62
Položka 62
Položka 62
Položka 62
Položka 62
Položka 62

120,00 €

Položka 62

250,00 €

Položka 62

400,00 €

Položka 62

530,00 €

Položka 62

660,00 €

Položka 62

100,00 €

Položka 60

200,00 €

Položka 60

400,00 €

Položka 60

600,00 €

Položka 60

800,00 €

Položka 60

1 000,00 €

Položka 60

2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347

2348
2349
2350
2351

2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365

2366

2367
2368

2369

2370
2371
2372
2373
2374
2375

38.3. Chránené ložiskové územia a dobývacie priestory
38.3.1. Vydanie rozhodnutia o určení alebo zmene chráneného ložiskového územia
38.3.2. Vydanie rozhodnutia o zrušení chráneného ložiskového územia
38.3.3. Vydanie rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru
38.3.4. Vydanie rozhodnutia o zmene dobývacieho priestoru
38.3.5. Vydanie rozhodnutia o zrušení dobývacieho priestoru
38.3.6. Podanie návrhu na odpis zásob výhradných ložísk
38.3.7. Vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho
priestoru na inú organizáciu a vykonanie potrebnej zmeny v evidencii
38.4. Banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
38.4.1. Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti v podzemí a na povrchu
38.4.2. Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu alebo
povolenia na zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel a lomov na takomto
38.4.3. Zmena rozhodnutia a vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti
rozhodnutia o povolení banskej činnosti v podzemí a na povrchu
38.4.4. Zmena rozhodnutia a vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti
rozhodnutia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu alebo povolenia na
zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku
38.5. Banské oprávnenie a banský register
38.5.1. Vydanie banského oprávnenia
38.5.2. Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené, zničené,
poškodené alebo odcudzené banské oprávnenie
38.5.3. Vydanie výpisu z banského registra
38.5.4. Vykonanie zmeny údajov v banskom registri
38.6. Výbušniny, munícia a pyrotechnika, výučba
38.6.1. Vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbušnín vrátane výbušných
predmetov alebo munície, alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej
38.6.2. Zmena v súhlase na výrobu a spracovanie výbušnín vrátane výbušných
predmetov alebo munície, alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej
38.6.3. Vydanie povolenia na používanie výbušniny v podzemí
38.6.4. Vydanie povolenia na vyhľadávanie munície
38.6.5. Predĺženie platnosti povolenia na vyhľadávanie munície
38.6.6. Vydanie povolenia na odber výbušnín
38.6.7. Vydanie povolenia na trhacie práce malého rozsahu alebo ohňostrojné
38.6.8. Vydanie povolenia na trhacie práce veľkého rozsahu
38.6.9. Vydanie povolenia na dva a viac odstrelov na trhacie práce veľkého
38.6.10. Vydanie poverenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich
odstrelov alebo odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov
pyrotechnických výrobkov, odbornú spôsobilosť zamestnancov na práce s
výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, na priame organizovanie a
riadenie Zmena
prác s výbušninami
výbušnými
predmetmi,
na priame vedúcich
organizovanie a
38.6.11.
povolenia naavýučbu
strelmajstrov,
technických
odstrelov alebo odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov
pyrotechnických výrobkov, odbornú spôsobilosť zamestnancov na práce s
výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, na priame organizovanie a
riadenie
prác s výbušninami
výbušnými oprávnenia,
predmetmi, na
priame organizovanie a
38.7.
Odborné
spôsobilosti, aosvedčenia,
doklady
38.7.1. Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa
38.7.2. Vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na
vykonávanie odbornej činnosti osobou podľa banských predpisov alebo
potvrdenia o úspešnom zložení skúšky na získanie osvedčenia o odbornej
38.7.3. Predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného
na vykonávanie odbornej činnosti osobou podľa banských predpisov alebo
potvrdenia o úspešnom zložení skúšky podľa písmena a) Vykonanie skúšky na
38.7.4. Vydanie oprávnenia na vypracovanie odborných posudkov a na
vykonávanie prehliadok a skúšok a pod. vybraných banských strojov, zariadení,
38.7.5. Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej
38.7.6. Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhradný za zničený, stratený alebo
poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej
38.7.7. Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon
spoplatňovaný
inej položky
sadzobníka
38.7.8.
Vydaniepodľa
preukazu
(osvedčenia)
ako náhradný za zničený, stratený alebo
poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe
38.7.9. Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu
regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike

16,50 €
16,50 €
33,00 €
33,00 €
33,00 €
16,50 €
33,00 €

Položka 172
Položka 172
Položka 173
Položka 173
Položka 173
Položka 173
Položka 174

33,00 €
33,00 €

Položka 175
Položka 176

33,00 €

Položka 175

33,00 €

Položka 176

66,00 €
6,50 €

Položka 175
Položka 175

3,00 €
3,00 €

Položka 175
Položka 175

165,50 €

Položka 177

33,00 €

Položka 177

165,50 €
33,00 €
16,00 €
3,00 €
10,00 €
16,50 €
33,00 €
33,00 €

Položka 177
Položka 177
Položka 177
Položka 178
Položka 180
Položka 180
Položka 180
Položka 181

6,50 €

Položka 181

16,50 €
16,50 €

Položka 186
Položka 186

13,00 €

Položka 186

49,50 €

Položka 187

4,50 €
16,50 €

Položka 6
Položka 6

6,50 €
33,00 €

Položka 6
Položka 6

6,50 €

Položka 2

2376

2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385

2386

2387

2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2091

38.7.10. Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní a
regulovaných odborných činností v Slovenskej republike
38.8. Vyhradené technické zariadenia, vybrané banské zariadenia, výnimky z
predpisov
38.8.1.
Vydanie potvrdenia (súhlasu) na odovzdanie vyhradených technických
zariadení odberateľovi podľa osobitných predpiosv
38.8.2. Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov
okrem miestneho zisťovania k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho
38.8.3. Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov
okrem miestneho zisťovania k stavbe, k zariadeniu
38.8.4. Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia podľa
banských predpisov okrem miestneho zisťovania vrátane posúdenia výsledku
38.8.5. Povolenie zmeny na vybranom banskom zariadení
38.8.6. Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa
banských predpisov okrem miestneho zisťovania
38.8.7. Schválenie typu dopravníkových pásov a plastických hmôt na ich použitie v
podzemí
38.8.8. Povolenie používať vybrané zariadenia, prístroje a pomôcky pri
manipulácii s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, ktoré nie sú
38.8.9. Nariadenie overovacej prevádzky vybraného zariadenia používať vybrané
zariadenia, prístroje a pomôcky pri manipulácii s výbušninami, výbušnými
predmetmi a muníciou, ktoré nie sú určenými výrobkami v rámci jedného
38.8.10. Povolenie zmeny na vybranom zariadení pri povolení používať vybrané
zariadenia, prístroje a pomôcky pri manipulácii s výbušninami, výbušnými
predmetmi a muníciou, ktoré nie sú určenými výrobkami v rámci jedného
38.8.11. Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie skúšok,
prípadne na posudzovanie alebo schvaľovanie zariadení podľa osobitných
predpisov pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom
38.8.12. Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných baniach alebo
na podstatné zmeny na ťažnom zariadení na zvislú dopravu osôb vrátane
38.8.13. Povolenie výnimky z banských predpisov okrem miestneho
38.8.14. Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré sú určené v
38.8.15. Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem okrem miestneho
38.8.16. Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti
38.9. Ťažobné odpady, odvaly, ukladanie CO2
38.9.1. Vydanie povolenia výnimky niektorých ustanovení zákona o nakladaní s
38.9.2. Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nakladania s ťažobným odpadom
38.9.3. Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia
38.9.4. Vydanie súhlasu s uzavretím odvalu 39n)
38.9.5. Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy 39n)
38.9.6. Vydanie rozhodnutia o zaradení odvalu do zodpovedajúcej kategórie 39n)
38.9.7. Vydanie rozhodnutia o povolení na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do
38.9.8. Vydanie rozhodnutia o schválení plánu monitorovania na účely trvalého
ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia 39q)
38.9.9. Vydanie rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu
monitorovania na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického
38.9.10. Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatrení 39s)
38.9.11. Vydanie rozhodnutia o zrušení povolenia na trvalé ukladanie oxidu
38.9.12. Vydanie rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí úložiska
38.9.13. Vydanie súhlasu k prístupu k prepravnej sieti a úložisku 39v)
39.9.14. Vydanie predchádzajúceho súhlasného stanoviska, schválenia,

99,50 €

Položka 2

16,50 €

Položka 188

9,50 €

Položka 189

9,50 €

Položka 189

13,00 €

Položka 190

9,50 €
16,50 €

Položka 190
Položka 190

99,50 €
33,00 €

Položka 190
Položka 190

16,00 €

Položka 190

10,00 €

Položka 190

9,50 €

Položka 191

16,50 €

Položka 192

16,50 €
33,00 €
16,50 €
995,50 €

Položka 193
Položka 193
Položka 193
Položka 202

35,00 €
15,00 €
35,00 €
15,00 €
35,00 €
15,00 €
35,00 €
15,00 €

Položka 194a
Položka 194b
Položka 194c
Položka 194d
Položka 194e
Položka 194f
Položka 194g
Položka 194h

15,00 €

Položka 194i

15,00 €
15,00 €
15,00 €
35,00 €
9,50 €

Položka 194j
Položka 194k
Položka 194l
Položka 194m
Položka 194

