ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
TAJOVSKÉHO 28B, 974 01 Banská Bystrica

Poplatky za vydávanie deklarácií ŠOP SR k územiam Natura 2000 pre projekty,
uchádzajúce sa o nenávratný finančný prostriedok z fondov Európskej únie
v zmysle cenníka úkonov a služieb ŠOP SR vydaného Príkazom generálneho riaditeľa ŠOP SR č. 14/2015 zo dňa 31.12.2015

Potvrdenia, vyhlásenia, vyjadrenia alebo deklarácie (v závislosti od operačného
programu – ďalej len „deklarácia“) kompetentnej inštitúcie k územiam Natura 2000 tvoria
povinnú prílohu k niektorým žiadostiam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z fondov Európskej únie. Vydávaním uvedených deklarácií Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky poverilo svoju odbornú organizáciu – Štátnu ochranu prírody SR.
Podrobnosti sú uvedené a priebežne aktualizované tu:
http://www.sopsr.sk/deklaracie.
Štátna ochrana prírody SR ako príspevková organizácia v súlade s § 26 ods. 1 zákona
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva deklarácie za úhradu v zmysle tohto cenníka
poplatkov, ktorého výška závisí od rozsahu projektu a náročnosti posúdenia jeho možného
vplyvu na územia Natura 2000. Za urýchlené vybavenie sa účtuje príplatok.
Na základe písomnej žiadosti žiadateľa o vystavenie deklarácie Štátna ochrana prírody
SR vystavuje žiadateľovi faktúru na úhradu uvedeného poplatku. Vzhľadom k tomu, že ide
o poplatok za vystavenie deklarácie a nie o platbu za poskytnutie služby, sa za objednanie
považuje uvedená písomná žiadosť a nie je potrebné zasielať osobitnú objednávku. Poplatok
nepodlieha DPH.

Výška poplatkov:
poplatok 35 eur
projekty, pri ktorých sa žiadna aktivita nebude vykonávať v teréne (organizovanie
konferencií, školení, vydávanie tlačovín, príprava vývoj a inštalácia informačných
systémov, vypracovanie dokumentácií a pod.),
nákupy zariadení a techniky, inštalácia zariadení do existujúcich objektov,
projekty, ktorých aktivity sa budú realizovať v zastavaných územiach obcí (s výnimkou
úpravy vodných tokov a výstavby alebo rekonštrukcie mostov ponad vodné toky)
a zároveň mimo chránených území,
projekty, ktorých aktivity sa budú realizovať mimo zastavaných území obcí a zároveň
mimo chránených území a ktoré sa budú týkať už existujúcich objektov bez ich
plošného rozšírenia,
stanovisko pre žiadateľa, v ktorom mu ŠOP SR oznamuje, že nemôže vydať potvrdenie,
pretože predpokladá negatívny vplyv na územia Natura 2000,
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poplatok 50 eur
projekty, ktorých aktivity sa budú vykonávať mimo zastavaného územia obcí a ktorých
plošný rozsah nebude väčší ako 1 ha alebo dĺžka nebude väčšia ako 1 km,
projekty, ktorých aktivity sa budú realizovať v zastavaných územiach obcí a ktoré sa
týkajú úpravy vodných tokov a výstavby alebo rekonštrukcie mostov ponad vodné toky
a ktoré sú zároveň mimo chránených území,
poplatok 100 eur
projekty, týkajúce sa výstavby alebo rekonštrukcie líniových stavieb (cesty, železnice,
produktovody, elektrické vedenia a pod.) a s nimi súvisiacich zariadení, ktoré
neprechádzajú cez chránené územia,
projekty, ktorých aktivity sa budú vykonávať mimo zastavaného územia obcí a ktorých
plošný rozsah bude väčší ako 1 ha alebo dĺžka väčšia ako 1 km a ktoré sa nenachádzajú
v chránených územiach,
individuálne stanovená výška poplatku v závislosti na rozsahu potrebných výkonov
ostatné projekty väčšieho rozsahu,
pri podaní viacero žiadostí od toho istého žiadateľa,
pri podaní žiadosti, kde si posúdenie projektu vyžaduje doplnenie podrobnejších
podkladov,
pri žiadosti, kde sa k potvrdeniu požadujú aj špecifické podklady (potvrdenie v inom
ako slovenskom jazyku, hodnotiace formuláre k projektu a pod.).
Štátna ochrana prírody SR si vyhradzuje možnosť zmeniť výšku poplatku v prípade, ak by
konkrétny projekt napriek horeuvedeným špecifikáciám mohol ovplyvniť záujmy ochrany
prírody alebo kde bude potrebné dožiadať podrobnejšie podklady potrebné na preskúmanie
žiadosti.

