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Upozornenie 
 

v súvislosti s nadobudnutím účinnosti  zákona č. 408/2011 Z.z., ktorým sa novelizuje aj 
zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o ochrane prírody a krajiny“). 
 
Podľa čl. IV, bod. 3  zákona č. 408/2011 Z.z. sa s účinnosťou od 1.12. 2011 upravuje okrem 
iného ust. § 82 ods. 3, 6 a 7 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorých sa určuje 
okruh účastníkov konania podľa tohto zákona.  
Ďalej podľa znovelizovaného ust. § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny orgán 
ochrany prírody je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí 
každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny 
chránené týmto zákonom okrem konaní podľa odseku 8, a to najneskôr do troch dní od 
začatia konania; súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie 
písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom 
konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní od zverejnenia informácie.“ 
 
Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame zabezpečiť vykonávanie uloženej  povinnosti 
podľa ust. § 87 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny – t.j. zverejňovania informácií 
o začatých správnych konaniach, pre ktoré  ste príslušným orgánom ochrany prírody 
v zmysle  ust. § 69 zákona o ochrane prírody a krajiny. 
 
V prílohe tohto upozornenia Vám zasielame aj Usmernenie MŽP SR a MDV a RR SR 
k postupu štátnych orgánov ochrany prírody a orgánov štátnej správy pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie pri zabezpečovaní ochrany hniezdnej populácie 
dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov (Chiroptera) pri zatepľovaní a iných 
stavebných úpravách budov zo dňa 22.6. 2011. 
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