
 

SPRÁVNE      POPLATKY 

 

V zmysle položky č. 150 Prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov, predmetom poplatkov sú nasledovné úkony a konania Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ( ďalej len RÚVZ ):  

 

Položka 150,  písm. :  

f) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia RÚVZ podľa § 13 ods. 3 až 4 zák.č. 355/2007 Z.z. 

           -  50 eur 

g) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f)  

                                                                                                 -  10 eur 

h) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie opakovanej skúšky   -  30 eur 

i)  Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti                                                     -  20 eur 

j)  Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i)                                               -  10 eur 

 

s) Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu 

1. za jeden röntgenový prístroj         -  300 eur 

2. za každý ďalší röntgenový prístroj        -  100 eur 

3. za rádioaktívny žiarič, aj vysokoaktívny       -  300 eur 

4. za každý ďalší rádioaktívny žiarič        -    50 eur 

5. za každý ďalší vysokoaktívny žiarič        -  100 eur 

7. za jeden urýchľovač častíc pre rádioterapiu       -  400 eur 

8. za každý ďalší urýchľovač častíc pre rádioterapiu      -  150 eur 

9. za pracovisko so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením     -  400 eur 

10. za iný zdroj ionizujúceho žiarenia        -  300 eur 

11. za každý iný ďalší zdroj ionizujúceho žiarenia      -  100 eur 

13. za pracovisko s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi I. a II. kategórie   -  400 eur 

14. za povolenie prepravy iných rádioaktívnych žiaričov a iných prepráv rádioaktívnych látok  

-  200 eur 

t) Vydanie povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany 

1. za jednu povoľovanú činnosť        -  300 eur 

2. za každú ďalšiu povoľovanú činnosť        -  150 eur 

 

u) Vydanie povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných 

predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich 

k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia orgánu verejného zdravotníctva   

           - 300 eur 

w) vyhotovenie duplikátu povolenia podľa písmen s)až u) 

a duplikátu rozhodnutia alebo záväzného stanoviska podľa písmen v) a z)                 - 10 eur

  

 

y) Zrušenie povolenia podľa písmen s) a t), ak držiteľ požiada o jeho zrušenie  - 30 eur  

 

z) Vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska v oblasti radiačnej ochrany 

2. ktoré je v kompetencii regionálneho úradu verejného zdravotníctva    - 100 eur  

 

aa) Zmena povolenia podľa písmen s) a t) z dôvodu 

1. zmeny odborného zástupcu, zmeny obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o 

právnickú osobu, alebo zmeny obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – 

podnikateľa v povolení na činnosti vedúce k ožiareniu, na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej 

ochrany alebo na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne  kontaminovaných predmetov, 



ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe 

povolenia orgánu verejného zdravotníctva      - 30 eur  

 

2. zmeny miesta vykonávania činnosti, typu alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia 

alebo technologického zariadenia pracoviska dôležitého z hľadiska radiačnej ochrany za každý zdroj 

ionizujúceho žiarenia – poplatok sa vyberá podľa písmena s) bodov 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13 a 14 

             

 

3. zmeny podľa bodu 2, ak jej predchádzalo vydanie rozhodnutia podľa písmena z)  - 30 eur  

 

 

Úhrada správnych poplatkov:  

 

Poplatky sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania.  

 

Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť.   

 

Poplatky vyberané RÚVZ so sídlom v Nitre sa uhrádzajú formou potvrdenia pre evidenciu poplatkov   

( tzv. E-kolok ) , ktoré po úhrade príslušnej výšky poplatku vydávajú pobočky Slovenskej pošty, a.s..  

 

Správny poplatok možno ďalej zaplatiť v hotovosti, platobnou kartou,  poštovým poukazom alebo 

prevodom z účtu v banke. V hotovosti  alebo platobnou kartou možno platiť poplatky len do pokladne 

správneho orgánu ( RÚVZ so sídlom v Nitre ) a to len,  ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 

300 eur. 

 

Uhradiť správny poplatok v hotovosti  alebo platobnou kartou do pokladne správneho orgánu,  

bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou je možné až po vystavení platobného predpisu RÚVZ 

so sídlom v Nitre, nakoľko až vystavením platobného predpisu sa vygenerujú požadované údaje 

k platbe správneho poplatku ( číslo účtu a variabilný symbol ). 

V prípade žiadosti o vykonanie spoplatneného úkonu resp. konania odovzdanej na RÚVZ so sídlom 

v Nitre osobne, bude platobný predpis vystavený ihneď a odovzdaný poplatníkovi; v ostatných 

prípadoch bude vystavený platobný predpis poplatníkovi odoslaný.   

 

 

 

 

 


