Manažment prírodných zdrojov
Regulácia /
Príjemca platby
neregulácia
Určenie
Úhrady za
Úhrada je vo výške 50 % príjmom
prieskumného
prieskumné územie
Environmentálneho fondu a vo výške 50
územia
% príjmom obce, na ktorej území sa
nachádza prieskumné územie. Ak sa
prieskumné územie nachádza v
katastrálnych územiach dvoch alebo
viacerých obcí, určí pomerné podiely
obcí ministerstvo podľa veľkosti častí
prieskumného územia v ich
katastrálnych územiach.
Určenie dobývacieho Úhrady za
Úhrada vo výške 20 % je príjmom
priestoru
dobývacie priestory
štátneho rozpočtu a vo výške 80 %
príjmom obce, na ktorej území sa
nachádza dobývací priestor. Ak sa
dobývací priestor nachádza na
územiach viacerých obcí, obvodný
banský úrad určí pomerné podiely obcí
podľa veľkosti častí dobývacieho
priestoru na ich územiach. Príslušnú
časť úhrady odvedie obvodný banský
úrad do rozpočtu obce do 30 dní od
prijatia úhrady.
Dobývanie nerastov Úhrady za
Úhrady sú príjmom Environmentálneho
vydobyté nerasty
fondu.
Činnosť

Uskladňovanie
plynov a kvapalín

Názov platby

Úhrady za
uskladňovanie
plynov a kvapalín

Úhrady sú príjmom Environmentálneho
fondu.

Príslušné právne predpisy
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach
(geologický zákon), (§ 21, ods. 3, ods. 4, ods. 5, § 26)

Zákon č. 44/1988 Z.z o ochrane a využití nerastného
bohatstva (banský zákon), (§ 25, § 26, § 27, § 27a, § 28,
§ 32a, ods. 1, ods. 4, ods. 5, ods. 7, ods.8, ods.9, ods.10,
ods.11, ods.12, ods.14)
Nariadenie vlády SR č. 50/2002 Z.z. o úhrade za
dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade
za uskladňovanie plynov alebo kvapalín (§ 1, § 2)
Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch (príloha,
XI. časť, položky 172, 173, 174, 175, 176, 193)

Zákon č. 44/1988 Z.z o ochrane a využití nerastného
bohatstva (banský zákon), (§ 32a)
Nariadenie vlády SR č. 50/2002 Z.z. o úhrade za
dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade
za uskladňovanie plynov alebo kvapalín (§ 3, § 4)
Zákon č. 44/1988 Z.z o ochrane a využití nerastného
bohatstva (banský zákon), (§ 5, ods. 2, § 32a, ods. 3, ods.
4, ods. 6, ods. 8, ods. 9, ods. 10, ods. 11, ods. 12,
Nariadenie vlády SR č. 50/2002 Z.z. o úhrade za
dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade
za uskladňovanie plynov alebo kvapalín (§ 5, § 6)

Podávanie žiadosti
na výrub drevín

Správny poplatok
za podanie žiadosti
na výrub drevín

Porušenie povinností Pokuta za
za neoznámenie
neoznámenie
výrubu drevín
výrubu drevín

Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán
štátnej správy, ktorým môže byť obec
na území katastra, kde drevina rastie.
Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný
úrad životného prostredia, podáva sa
žiadosť na tento úrad. Ak je povoľujúcim
orgánom obec, poplatok sa uhrádza v
hotovosti do pokladne obce, alebo na
ich účet. Ak je povoľujúcim orgánom
okresný úrad životného prostredia,
správny poplatok sa uhrádza kolkovými
známkami.
Orgán ochrany prírody môže uložiť
pokutu a prepadnutie veci podnikateľovi
alebo právnickej osobe. Výnosy z pokút
uložených za správne delikty sú príjmom
Environmentálneho fondu. Výnosy pokút
uložených za priestupky sú príjmom
Environmentálneho fondu.

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (§ 47
ods. 8, § 68, pís. h), § 69 ods. 1, pís. g)
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (X. časť
položka 160)

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (§ 90
ods. 1, pís. f), ods. 2, pís. f), ods. 3, pís. d), § 91 ods. 11,
§ 92 ods. 1, pís. h), ods. 2, pís. b), ods. 9).

