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454
ZÁKON
z 11. septembra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 525/2003 Z. z., zákona è. 205/2004 Z. z., zákona
è. 364/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z., zákona
è. 15/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z. a zákona è. 359/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 písmeno j) znie:
j)vo¾ne ijúceho ivoèícha (ïalej len ivoèích) jedinec
ivoèíneho druhu, ktorý sa bez intenzívnej ¾udskej
opatery narodil, vyliahol alebo rozmnoil vo svojom
prirodzenom prostredí alebo bol do neho vypustený.
Pod pojmom intenzívna ¾udská opatera sa rozumie
umelý chov alebo odchov exemplára ivoèíneho
druhu,.
2. V § 2 sa odsek 2 dopåòa písmenom zg), ktoré znie:
zg) ruenie alebo vyruovanie také konanie, ktoré
svojím rozsahom a intenzitou spôsobí trvalé alebo
dlhodobé zníenie populácie chráneného druhu na
preò typickej lokalite alebo trvalé alebo dlhodobé
zmenenie areálu chráneného druhu..
3. V § 6 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Kadý, kto zamý¾a zasiahnu do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu
spôsobom, ktorým môe biotop pokodi alebo znièi, je
povinný vyiada si súhlas obvodného úradu ivotného
prostredia. Ak zásahom dôjde k pokodeniu alebo znièeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je iadate¾ povinný uskutoèni primerané náhradné revitalizaèné opatrenia vyplývajúce
najmä z dokumentácie ochrany prírody a krajiny; táto
povinnos neplatí, ak ide o bené obhospodarovanie po¾nohospodárskych kultúr alebo lesných kultúr. Ak nemono uskutoèni náhradné revitalizaèné opatrenia, je
povinný uhradi finanènú náhradu do výky spoloèenskej hodnoty zasiahnutého biotopu (§ 95). Finanèná
náhrada je príjmom Environmentálneho fondu.
(2) Podrobnosti o revitalizaèných opatreniach alebo
o finanènej náhrade urèí obvodný úrad ivotného prostredia v súhlase pod¾a odseku 1. Orgán ochrany prírody nariadi uskutoènenie primeraných revitalizaèných
opatrení a urèí ich rozsah a podrobnosti o nich alebo
nariadi úhradu finanènej náhrady aj tomu, kto poko-

dil alebo znièil biotop európskeho významu alebo biotop národného významu bez súhlasu pod¾a odseku 1..
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 19 sa citácia
§ 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za
odòatie po¾nohospodárskej pôdy z po¾nohospodárskeho pôdneho fondu nahrádza citáciou § 139a ods. 8 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov..
5. V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Za hranicami zastavaného územia obce nepôvodný druh rastliny alebo ivoèícha, s výnimkou druhov
ustanovených veobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom
pôdohospodárstva, druhov uvedených v schválenom
lesnom hospodárskom pláne alebo druhov pestovaných
v po¾nohospodárskych kultúrach a energetických porastoch, mono rozirova so súhlasom ministerstva, ak
tento zákon neustanovuje inak..
Doterajie odseky 2 a 7 sa oznaèujú ako odseky 3
a 8.
6. V § 7 ods. 4 sa slová odseku 7 nahrádzajú slovami odseku 8.
7. V § 7 ods. 7 sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku 6.
8. § 12 znie:
§ 12
Na území Slovenskej republiky platí prvý stupeò
ochrany, ak tento zákon alebo veobecne záväzný právny predpis vydaný na jeho základe neustanovuje inak.
V prvom stupni ochrany sa uplatòujú ustanovenia
o veobecnej ochrane prírody a krajiny pod¾a druhej
èasti zákona..
9. V § 13 ods. 2 písmeno a) znie:
a) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloenie
za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chme¾nice a záhrady,45a) a energetických porastov na po¾nohospodárskej pôde,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 45a znie:

45a) § 9 písm. b) a e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 162/1995 Z. z..

10. V § 13 ods. 2 písm. h) sa vypúa slovo pozemnú.
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11. V § 13 ods. 2 písm. j) sa vypúajú slová horskou
slubou.
12. V § 13 sa odsek 2 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) vypúanie vodnej nádre alebo rybníka..
13. V § 13 ods. 3 písm. b) sa slová orgán ochrany prírody nahrádzajú slovami orgán oprávnený pod¾a tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17).
14. V § 14 ods. 1 písm. g) sa vypúajú slová rastlín
alebo ivoèíchov.
15. V § 14 ods. 2 písmeno a) znie:
a) vykonávanie èinností uvedených v § 6 ods. 1, § 13
ods. 2 písm. a) a e), i), j), l) a m) a o),.
16. V § 14 ods. 2 písm. c) sa vypúa slovo pozemnú.
17. V § 14 ods. 3 písm. b) sa slová orgán ochrany prírody nahrádzajú slovami orgán oprávnený pod¾a tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného
územia a jeho ochranného pásma (§ 17).
18. V § 14 ods. 4 sa slová orgánom ochrany prírody
nahrádzajú slovami orgánom oprávneným pod¾a tohto
zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17).
19. V § 15 ods. 2 písmeno a) znie:
a) vykonávanie èinností uvedených v § 6 ods.1, § 13
ods. 2 písm. a), c), i), j) a l) a o) a § 14 ods. 2 písm. d)
a f),.
20. V § 15 ods. 2 písm. b) sa slová orgánom ochrany
prírody nahrádzajú slovami orgánom oprávneným
pod¾a tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17).
21. § 15 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Zákaz pod¾a odseku 1 písm. b) a k) neplatí na
miestach, ktoré orgán oprávnený pod¾a tohto zákona
na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho
ochranného pásma (§ 17) vyhradí veobecne záväzným
právnym predpisom, ktorým sa vyhlasuje chránené
územie a jeho ochranné pásmo, návtevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20)
alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej
tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce..
22. V § 16 odsek 2 znie:
(2) Na území, na ktorom platí piaty stupeò ochrany,
sa vyaduje súhlas orgánu ochrany prírody na vykonávanie èinností uvedených v § 6 ods. 1, § 13 ods. 2 písm.
a), i), j) a l) a o), § 14 ods. 2 písm. d) a f) a § 15 ods. 2
písm. b)..
23. V § 18 odsek 3 znie:
(3) Podrobnosti o územnej ochrane chránenej krajinnej oblasti a vymedzenie jej hraníc ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Podrobnosami o územnej ochrane sa urèuje najmä
územná a èasová doba uplatòovania zákazov a obmedzení pod¾a § 13..
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24. V § 19 odsek 5 znie:
(5) Podrobnosti o územnej ochrane národného parku a jeho ochranného pásma a vymedzenie hraníc
ustanoví vláda nariadením. Podrobnosami o územnej
ochrane sa urèuje najmä územná a èasová doba uplatòovania zákazov a obmedzení pod¾a § 13 a 14..
25. V § 21 odsek 4 znie:
(4) Stupeò ochrany chráneného areálu, vymedzenie
jeho hraníc a hraníc jeho ochranného pásma a podrobnosti o územnej ochrane chráneného areálu a jeho
ochranného pásma ustanoví krajský úrad ivotného
prostredia veobecne záväznou vyhlákou, ktorou sa
chránený areál a jeho ochranné pásmo vyhlasuje. Podrobnosami o územnej ochrane sa urèuje najmä
územná a èasová doba uplatòovania zákazov a obmedzení pod¾a uplatòovaného stupòa ochrany (§ 13
a 16)..
26. V § 22 odsek 6 znie:
(6) Stupeò ochrany prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie, vymedzenie jej hraníc
a hraníc jej ochranného pásma a podrobnosti o územnej ochrane prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie a jej ochranného pásma platnosti ustanoví krajský úrad ivotného prostredia veobecne
záväznou vyhlákou. Podrobnosami o územnej ochrane sa urèuje najmä územná a èasová doba uplatòovania zákazov a obmedzení pod¾a uplatòovaného stupòa
ochrany (§ 14 a 16)..
27. V § 23 odsek 5 znie:
(5) Stupeò ochrany prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky, vymedzenie jej hraníc a hraníc
jej ochranného pásma a podrobnosti o územnej ochrane prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky a jej ochranného pásma ustanoví krajský úrad
ivotného prostredia veobecne záväznou vyhlákou.
Podrobnosami o územnej ochrane sa urèuje najmä
územná a èasová doba uplatòovania zákazov a obmedzení pod¾a uplatòovaného stupòa ochrany (§ 14
a 16)..
28. V § 24 ods. 5 písm. c) sa vypúajú slová horskou slubou.
29. V § 24 odsek 21 znie:
(21) Podrobnosti o územnej ochrane jaskyne alebo
prírodného vodopádu ustanoví veobecne záväzná vyhláka, ktorú vydá krajský úrad ivotného prostredia;
ak sa vyhlasuje ochranné pásmo jaskyne alebo ochranné pásmo prírodného vodopádu, veobecne záväznou
vyhlákou tohto úradu sa ustanovia aj podrobnosti
o územnej ochrane ochranného pásma a vymedzia sa
jeho hranice. Ak sa jaskyòa, prírodný vodopád alebo
ochranné pásmo nachádzajú v územných obvodoch
viacerých krajských úradov ivotného prostredia, veobecne záväznú vyhláku vydá ten z nich, v ktorého
územnom obvode je najväèia èas jaskyne, prírodného
vodopádu alebo ochranného pásma po dohode s orgánmi ochrany prírody, v ktorých územných obvodoch sú
ostatné èasti jaskyne, prírodného vodopádu alebo
ochranného pásma. Podrobnosami o územnej ochrane jaskyne alebo prírodného vodopádu a ich ochran-
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ných pásiem sa urèuje najmä územná a èasová doba
uplatòovania zákazov a obmedzení pod¾a odsekov 4
a 7 a 9 a 12..
30. V § 25 odsek 3 znie:
(3) Stupeò ochrany chráneného krajinného prvku,
vymedzenie jeho hraníc a podrobnosti o jeho územnej
ochrane ustanoví obvodný úrad ivotného prostredia
veobecne záväznou vyhlákou, ktorou sa toto chránené územie vyhlasuje. Podrobnosami o územnej ochrane sa urèuje najmä územná a èasová doba uplatòovania zákazov a obmedzení pod¾a uplatòovaného stupòa
ochrany (§ 13 a 16)..
31. V § 27 odsek 5 znie:
(5) Národný zoznam, ktorý obsahuje názov lokality
navrhovaného územia európskeho významu, katastrálne územie, v ktorom sa lokalita nachádza, výmeru
lokality, stupeò územnej ochrany navrhovaného územia európskeho významu, podrobnosti o jeho územnej
ochrane a odôvodnenie návrhu ochrany, sa po jeho
odsúhlasení vládou ustanoví veobecne záväzným
právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Podrobnosami o územnej ochrane sa urèuje najmä územná
a èasová doba uplatòovania zákazov a obmedzení pod¾a uplatòovaného stupòa ochrany (§ 13 a 16)..
32. V § 27 odsek 10 znie:
(10) Navrhované územia európskeho významu vyhlási orgán ochrany prírody za chránené územie pod¾a
tohto zákona najneskôr do dvoch rokov od schválenia
národného zoznamu Európskou komisiou. Ak orgán
ochrany prírody nevyhlási navrhované územie európskeho významu za chránené územie alebo zónu chráneného územia pod¾a tohto zákona do tyroch rokov
odo dòa úèinnosti veobecne záväzného predpisu pod¾a odseku 5, obmedzenia a povinnosti pod¾a odsekov 7
a 9 zanikajú..
33. V § 29 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú slová
a o vykonávanie úloh Horskou záchrannou slubou
pod¾a osobitného zákona64a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 64a znie:

64a) § 4 ods. 1 a 2 zákona è. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej
slube v znení neskorích predpisov..

34. § 30 znie:
§ 30
(1) Chránené územia mono na základe stavu biotopov èleni najviac na tyri zóny, ak je to potrebné na zabezpeèenie starostlivosti o ne.
(2) Zóny sa vymedzujú spravidla ako celistvé èasti
chráneného územia pod¾a povahy prírodných hodnôt
v nich, pôvodnosti ekosystémov, miery zásahu ¾udskou
èinnosou a vyuívania územia èlovekom tak, aby piaty
stupeò ochrany bol urèený v zóne A, tvrtý stupeò
ochrany v zóne B, tretí stupeò ochrany v zóne C a prvý
alebo druhý stupeò ochrany v zóne D.
(3) Zóny pod¾a odseku 2 mono èleni na podzóny, ak
sa v rámci zóny nachádzajú èasti chráneného územia
s rôznou prírodnou hodnotou. V odôvodnených prípadoch mono veobecne záväzným právnym predpisom
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pod¾a odseku 5 urèi pre podzónu iný stupeò ochrany,
ako je pre príslunú zónu urèený pod¾a odseku 2.
(4) Urèením stupòa ochrany pod¾a zón alebo podzón
sa nahrádzajú doterajie stupne ochrany ustanovené
týmto zákonom (§ 17 ods. 4 a 8, § 18 ods. 2, § 19 ods. 2
a § 49 ods. 5 a 6) alebo veobecne záväzným právnym
predpisom, ktorým bolo chránené územie vyhlásené
(ustanovené); na území zón a podzón sa § 27 ods. 8 druhá veta neuplatòuje.
(5) Vyhlásenie jednotlivých zón a podzón chránených
území vrátane stupòov ochrany, podrobnosti o ich
územnej ochrane a vymedzení hraníc ustanoví veobecne záväzným právnym predpisom orgán oprávnený pod¾a tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie)
chráneného územia. Podrobnosami o územnej ochrane sa urèuje územná a èasová doba uplatòovania zákazov a obmedzení pod¾a uplatòovaného stupòa ochrany
(§ 13 a 16).
(6) V zóne A a B môe ministerstvo povoli výnimku
zo zakázaných èinností alebo z územnej a èasovej doby
uplatòovania zákazov a obmedzení urèených veobecne záväzným právnym predpisom pod¾a odseku 5, len
ak ich vykonaním sa zabezpeèí zachovanie alebo zlepenie stavu prírody a krajiny (§ 5 ods. 3)..
35. V § 43 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa vzahujú aj na exemplár ivoèíneho druhu, ktorý je vychovaný v intenzívnej ¾udskej opatere..
36. V § 49 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Podrobnosami o ochrane sa urèuje aj územná a èasová
doba uplatòovania zákazov a obmedzení pod¾a § 13
alebo 14..
37. V § 50 ods. 6 sa slovo piatich nahrádza slovom
dvoch.
38. V § 53 odsek 1 znie:
(1) Zmena alebo zruenie ochrany osobitne chránenej èasti prírody a krajiny sa vykoná do jedného roka od
podania návrhu alebo od zistenia nových skutoèností,
ktoré majú závaný vplyv na predmet ochrany, alebo ak
predmet ochrany zanikol, a to rovnakým spôsobom,
akým sa ochrana pod¾a tohto zákona vyhlasuje (ustanovuje). Návrh na zmenu alebo zruenie je oprávnený
poda aj vlastník (správca, nájomca) nehnute¾nosti nachádzajúcej sa v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, ak u nie je zrejmý predmet ochrany alebo
tento zanikol, ako aj pokia¾ nebolo v zákonnej lehote
rozhodnuté o nároku na náhradu za obmedzenie beného obhospodarovania pod¾a § 61. Chránený areál,
prírodná rezervácia a prírodná pamiatka sa zruia
vdy, ak sa stanú súèasou vyhlásených zón alebo podzón chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku..
39. V § 54 ods. 10 písm. a) sa na konci pripája táto
veta: Projekty ochrany chránených území a chránených stromov sú pre spracovanie ïalej dokumentácie
ochrany prírody a krajiny záväzné..
40. V § 65 ods. 1 písm. g) sa slová § 12 písm. b) nahrádzajú slovami § 7 ods. 2.
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41. V § 65 ods. 1 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno q), ktoré znie:
q) povo¾uje výnimku pod¾a § 30 ods. 6,.
Doterajie písmeno q) sa oznaèuje ako písmeno r).
42. V § 67 písmeno f) znie:
f) vydáva súhlas pod¾a § 13 ods. 2 písm. c), f) a i) a o),
§ 14 ods. 2 písm. f), § 15 ods. 2 písm. c), § 24 ods. 5,
7, 10 a 12, § 49 ods. 3, § 56 ods. 1,.
43. V § 68 písm. e) sa slová § 12 písm. d) a g) nahrádzajú slovami § 6 ods. 1.
44. V § 68 písm. g) sa slová § 7 ods. 4 nahrádzajú
slovami § 7 ods. 5.
45. V § 68 písm. h) sa slová § 12 písm. c) nahrádzajú slovami § 13 ods. 2 písm. a).
46. V § 68 písm. i) sa slová § 7 ods. 5 a 6 nahrádzajú
slovami § 7 ods. 6 a 7.
47. V § 69 ods. 1 písm. d) sa slová § 12 písm. c) nahrádzajú slovami § 13 ods. 2 písm. a).
48. V § 71 ods. 2 písmeno a) znie:
a) vstupova na pozemky; do stavieb a zariadení,
obydlí pouívaných na podnikanie a inú hospodársku èinnos len za prítomnosti majite¾a, uívate¾a
alebo nimi poverenej osoby, ak sa na to nevyaduje
povolenie pod¾a osobitných predpisov,101).
49. V § 81 ods. 2 písm. j) sa za slová pod¾a § 52
ods. 3 vkladajú slová a § 62 ods. 4.
50. V § 82 ods. 2 druhej vete sa slová pod¾a § 12
písm. a) a c) a e) a § 13 ods. 2 písm. b) a e) a k) a m)
nahrádzajú slovami pod¾a § 13 ods. 2 písm. a), b) a e)
a k) a m) a o).
51. V § 82 ods. 3 sa vypúa druhá veta a na konci sa
pripája táto veta: Zdruenie s právnou subjektivitou,114)
ktorého predmetom èinnosti najmenej jeden rok je
ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1) a ktoré písomne
oznámi svoju úèas v konaní najneskôr do siedmich dní
od upovedomenia pod¾a odseku 7, je zúèastnenou osobou.114a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 114 a 114a znejú:

114) Napríklad § 18 a 20a a § 20f a 21 Obèianskeho zákonníka,
zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
114a
) § 15a zákona è. 71/1967 Zb. v znení zákona è. 527/2003
Z. z..

52. V § 82 odsek 6 znie:
(6) Zdruenie pod¾a odseku 3 môe písomne poiada orgán ochrany prírody, aby ho písomne upovedomil
o zaèatých správnych konaniach, v ktorých môu by
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené
týmto zákonom. iados musí obsahova najmä názov
zdruenia, jeho sídlo, identifikaèné èíslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej kona v mene zdruenia a urèenie konania, o ktorého zaèatí chce by zdruenie upovedomené; prílohou k iadosti musia by stanovy115a)
preukazujúce predmet èinnosti pod¾a odseku 3..
Poznámka pod èiarou k odkazu 115a znie:

115a) Napríklad § 20h Obèianskeho zákonníka, § 6 ods. 2 písm. c)
zákona è. 83/1990 Zb..
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53. V § 82 ods. 7 sa slová obèianske zdruenie nahrádzajú slovami zdruenie pod¾a odseku 3.
54. V § 82 ods. 8 sa slovo druhej nahrádza slovom
tretej.
55. V § 83 odsek 1 znie:
(1) Ak sa na vykonanie èinnosti vyaduje viac vyjadrení, súhlasov, povolení alebo rozhodnutí pod¾a tohto
zákona, o veci rozhoduje v jednom konaní vecne prísluný, kompetenène najvyí orgán ochrany prírody..
56. V § 83 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak iados o vydanie vyjadrenia, súhlasu, povolenia alebo rozhodnutia je doruèená orgánu ochrany
prírody, ktorý nie je prísluný na rozhodnutie pod¾a odseku 1, je tento povinný iados bez mekania, najneskôr do troch pracovných dní, postúpi príslunému
orgánu ochrany prírody a upovedomi o tom iadate¾a.
Ak je nebezpeèenstvo z omekania, orgán ochrany prírody urobí nevyhnuté úkony, najmä na odvrátenie hroziacej kody..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
57. V § 85 ods. 1 v prvej a tvrtej vete sa èíslica 60
nahrádza èíslicou 30.
58. § 85 sa dopåòa odsekmi 3 a 6, ktoré znejú:
(3) Ak ide o konanie, ktorého predmetom je zabezpeèenie povinností pod¾a osobitného zákona,115b) orgán
ochrany prírody vydá rozhodnutie do termínu plánovanej èinnosti, ak bola iados podaná pod¾a § 82 ods. 1
najmenej 30 dní pred plánovanou èinnosou.
(4) Ak orgán ochrany prírody rozhodnutie pod¾a odseku 3 nevydá, predpokladá sa, e vydal rozhodnutie,
ktorým iadosti vyhovel.
(5) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a odsekov 3 a 4
nemá odkladný úèinok.
(6) Ak ide o konania pod¾a § 81 ods. 2, orgán ochrany
prírody je povinný konanie vies bez zbytoèných prieahov tak, aby vydal vyjadrenie alebo potvrdenie, èi vo
veci rozhodol najneskôr do 30 dní odo dòa doruèenia
iadosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 115b znie:

115b) § 28 zákona è. 326/2005 Z. z. v znení zákona è. 360/2007
Z. z..

59. V § 87 ods. 2 sa slová § 7 ods. 4 nahrádzajú slovami § 7 ods. 5.
60. V § 90 ods. 1 písm. a) sa slová § 12 nahrádzajú
slovami § 6 ods. 1, § 7 ods. 2, § 13.
61. V § 90 ods. 1 písm. b) sa slová § 7 ods. 2 nahrádzajú slovami § 7 ods. 3.
62. V § 90 ods. 1 písm. l) sa slová § 7 ods. 3 nahrádzajú slovami § 7 ods. 4.
63. V § 92 ods. 1 písm. c) sa slová § 12 nahrádzajú
slovami § 6 ods. 1, § 7 ods. 2, § 13.
64. V § 92 ods. 1 písm. d) sa slová § 7 ods. 2 nahrádzajú slovami § 7 ods. 3.
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65. V § 92 ods. 1 písm. n) sa slová § 7 ods. 3 nahrádzajú slovami § 7 ods. 4.

pájajú slová pokia¾ z osobitného zákona nevyplýva, e
je úèastníkom konania a tretia veta sa vypúa.

66. § 103 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Na vykonanie èinnosti uvedenej v lesnom hospodárskom pláne sa súhlas alebo výnimka pod¾a tohto
zákona nevyaduje..

25) § 15a zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)..

Èl. II
Zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 275/2007 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 26 v prvej vete sa slovo úèastníkom25) nahrádza slovami zúèastnenou osobou25), na konci sa pri-

Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:

2. V § 27 v prvej vete sa vypúajú slová sa povauje
za subjekt, ktorého právo na priaznivé ivotné prostredie môe by dotknuté rozhodnutím a ktorý, slová
úèastníka konania sa nahrádzajú slovami zúèastnenej osoby a na konci sa pripájajú slová pokia¾ z osobitného zákona nevyplýva, e je úèastníkom konania.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2007.

Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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