
Číselník služieb k výberu správnych poplatkov na ÚVZ SR
ID Názov Cena v €

Agenda Úradov verejného zdravotníctva

Posudková činnosť

1159 Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa § 13 zák. č. 355/2007 Z.z., okrem ID služby 1193, 1194 a 1195           50,00 € 

1160 Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa ID služby 1159           10,00 € 

Skúšky odbornej spôsobilosti

1161 Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti           30,00 € 

1162 Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti           20,00 € 

1163 Vydanie duplikátu osvedčenia podľa ID služby 1162           10,00 € 

Osobný radiačný preukaz

1164 Vydanie osobného radiačného preukazu           20,00 € 

Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

1165 Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb          500,00 € 

1166 Zmena oprávnenia podľa ID služby 1165          100,00 € 

1167 Vydanie duplikátu oprávnenia podľa ID služby 1165  a 1166           20,00 € 

Pracovná zdravotná služba

1168 Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby          500,00 € 

1169 Zmena oprávnenia podľa ID služby 1168          100,00 € 

1170 Vydanie duplikátu oprávnenia podľa ID služby 1168 a 1169           20,00 € 

Zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi

1171 Vydanie povolenia na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi          500,00 € 

Činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany

Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiarenie a dôležité z hľadiska radiačnej ochrany:

1172 Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu za jeden röntgenový prístroj          300,00 € 

1173 Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu za každý ďalší röntgenový prístroj          100,00 € 

1174 Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu za rádioaktívny žiarič, aj vysokoaktívny          300,00 € 

1175 Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu za každý ďalší rádioaktívny žiarič           50,00 € 

1176 Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu za každý ďalší vysokoaktívny žiarič          100,00 € 

1177 Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 45 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z., okrem jadrových zariadení          700,00 € 

Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiarenie a dôležité z hľadiska radiačnej ochrany:

1178 Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu za jeden urýchľovač častíc pre rádioterapiu          400,00 € 

1179 Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu za každý ďalší urýchľovač častíc pre rádioterapiu          150,00 € 

1180 Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu za pracovisko so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením          400,00 € 

1181 Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu za iný zdroj ionizujúceho žiarenia          300,00 € 

1182 Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu za každý iný ďalší zdroj ionizujúceho žiarenia          100,00 € 

1183 Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu za každé jadrové zariadenie, za prepravu vyhoretého jadrového paliva       1 000,00 € 

Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiarenie a dôležité z hľadiska radiačnej ochrany:

1184 Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu za pracovisko s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi I. a II. kategórie          400,00 € 

1185 Na činnosti vedúce k ožiareniu za povolenie prepravy iných rádioaktívnych žiaričov a iných prepráv rádioaktívnych látok          200,00 € 

1186 Vydanie povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany za jednu povoľovanú činnosť          300,00 € 

1187 Vydanie povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany za každú ďalšiu povoľovanú činnosť          150,00 € 

1188 Na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontamin. predmetov, kt. vznikli al. sa použ. pri činn. vedúcich k ožiareniu          300,00 € 

1189 Vydanie rozhodnutia ÚVZ SR o tom, či sa na činnosť vzťahuje oznamovacia povinnosť alebo potreba povolenia          300,00 € 



Číselník služieb k výberu správnych poplatkov na ÚVZ SR
Vyhotovenie duplikátu, vydanie potvrdenia, zrušenie povolenia

1190 Duplikát povolenia podľa ID služby 1172 -1188 a duplikátu rozhodnutia alebo záväzného stanoviska podľa ID  1189 a 1193-1195           10,00 € 

1191 Vydanie potvrdenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o zaevidovaní oznamovanej činnosti           30,00 € 

1192 Zrušenie povolenia podľa ID služby 1172-1185 a 1186-1187, ak držiteľ požiada o jeho zrušenie           30,00 € 

1193 Vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska v oblasti radiačnej ochrany ktoré je v kompetencii výlučne ÚVZ SR          200,00 € 

1194 Vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska v oblasti radiačnej ochrany ktoré je v kompetencii RÚVZ          100,00 € 

1195 Vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska v oblasti radiačnej ochrany týkajúceho sa jadrových zariadení       1 000,00 € 

Zmena povolenia

1196 Zmena povolenia podľa ID služby 1172-1185 a 1186-1187 z dôvodu zmeny povolenia orgánu verejného zdravotníctva           30,00 € 

1197 Zmena povolenia podľa ID služby 1172-1185 a 1186-1187 z dôvodu zmeny  – poplatok sa vyberá podľa ID služby 1172-1185 bodu 2          100,00 € 

1198 Zmena povolenia podľa ID služby 1172-1185 a 1186-1187 z dôvodu zmeny – poplatok sa vyberá podľa ID služby 1172-1185 bodu 4           50,00 € 

1199 Zmena povolenia podľa ID služby 1172-1185 a 1186-1187 z dôvodu zmeny – poplatok sa vyberá podľa ID služby 1172-1185 bodu 5          100,00 € 

1200 Zmena povolenia podľa ID služby 1172-1185 a 1186-1187 z dôvodu zmeny – poplatok sa vyberá podľa ID služby 1172-1185 bodu 8          150,00 € 

1201 Zmena povolenia podľa ID služby 1172-1185 a 1186-1187 z dôvodu zmeny – poplatok sa vyberá podľa ID služby 1172-1185 bodu 9          400,00 € 

Zmena povolenia

1202 Zmena povolenia podľa ID služby 1172-1185 a 1186-1187 z dôvodu zmeny  – poplatok sa vyberá podľa ID služby 1172-1185 bodu 11          100,00 € 

1203 Zmena povolenia podľa ID služby 1172-1185 a 1186-1187 z dôvodu zmeny – poplatok sa vyberá podľa ID služby 1172-1185 bodu 13          400,00 € 

1204 Zmena povolenia podľa ID služby 1172-1185 a 1186-1187 z dôvodu zmeny – poplatok sa vyberá podľa ID služby 1172-1185 bodu 14          200,00 € 

1205 Podľa ID  1172-1185 a 1186-1187 z dôvodu zmeny podľa bodu 2, ak jej predchádzalo vydanie rozhodnutia podľa ID  1193-1195           30,00 € 


