
Postup pre vydanie súhlasu alebo o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
 

 

1. Vyplnenie ţiadosti v Komplexnom informačnom a monitorovacom systéme 

Štátnej ochrany prírody (KIMS). 

2. Vytlačenie uvedenej ţiadosti. 

3. Podpísanie ţiadosti. 

4. Zakúpenie kolku (poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov)
1)

. 

5. Zaslanie podpísanej a okolkovanej ţiadosti na príslušný orgán ochrany prírody
2)

. 

 

 

Vysvetlivky 

1) 
 

 
Podanie ţiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu  a  o povolenie výnimky zo 

zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnené: 
 

1. fyzická osoba        10 eur  

1. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na 

podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou 

ţiadosťou                 100 eur 

 Oslobodenie od poplatku 

1. ţiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predloţení potvrdenia o návšteve 

školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, 

2. verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním 

3. ţiadatelia, ak nimi podaná ţiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo 

usmrtenie chránených druhov ţivočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo 

ţivot človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli 

preukázateľné škody na chránených druhoch ţivočíchov. 

  

2) 

A)  Zaslanie ţiadosti v zmysle § 13 - § 16 zákona (územná ochrana) na príslušný 

okresný úrad v sídle kraja 

1. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Karloveská 2,                

842 19 Bratislava 

2. Okresný úrad  Trnava, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Kollárova 8,            

917 02 Trnava 

3. Okresný úrad  Trenčín, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie,  Hviezdoslavova 3,      

911 01 Trenčín    

4. Okresný úrad  Nitra, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Štefánikova tr. 69,     

949 01 Nitra 

5. Okresný úrad Ţilina, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie,                         

Námestie  M. R. Štefánika 1,  010 01 Ţilina       

6. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie,           

Námestie  Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica      



7. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Námestie mieru 2,          

080 01 Prešov 

8. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Komenského 52,  

040 01 Košice   

 

B) Zaslanie ţiadosti v zmysle § 34, § 35 a § 40 zákona na MŢP SR na adresu: 

Ministerstvo ţivotného prostredia SR  

Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny                                                                               

Odbor štátnej správy ochrany prírody 

Námestie Ľudovíta Štúra č. 1 

812 35 Bratislava 


