
ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2022
Vyhlásené: 14. 01. 2022 Časová verzia predpisu účinná od: 15. 01. 2022 do: 31. 03. 2022

Obsah dokumentu je právne záväzný.

6

ZÁKON
zo 14. decembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú

niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona
č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z.,
zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007
Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona
č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z.,
zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014
Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona
č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z.,
zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona
č. 460/2019 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 7 sa za slová „podľa § 65 ods. 1 písm. k)“ vkladá čiarka a slová „§ 65a a § 65b“.

2. V § 13 ods. 2 písm. j), § 24 ods. 5 písm. d) a § 24 ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „Horskou
záchrannou službou,“.

3. V § 13 ods. 5 sa za slovami „ozbrojenými silami“ vypúšťa čiarka a slová „Horskou záchrannou
službou“.

4. V § 29 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) ide o plnenie úloh Horskou záchrannou službou,64f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 64f znie:
„64f) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 65a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem úloh, ktoré sú v pôsobnosti správy
národného parku podľa § 65b ods. 3“.

6. V § 65a ods. 2 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobitných predpisov99)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 99 znie:
„99) Napríklad § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov, § 51 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 65a ods. 2 písmeno t) znie:

„t) užíva pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré sú predmetom
nájmu podľa § 30 ods. 8 a § 61b, ako aj iné pozemky, ktoré má v nájme alebo vo výpožičke
alebo v správe, ak nie sú predmetom nájmu alebo výpožičky,“.
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8. Za § 65a sa vkladá § 65b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 65b
Správa národného parku

(1) Zriaďujú sa:

a) Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici,

b) Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi,

c) Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne,

d) Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine,

e) Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici,

f) Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi,

g) Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej,

h) Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne,

i) Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne.

(2) Správa národného parku je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, ktorá
zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona a osobitných
predpisov98b) na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom území
vymedzenom v rozhodnutí ministerstva, ktorým sa ustanoví územná pôsobnosť správy
národného parku. Správa národného parku je príspevková organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva.

(3) Správa národného parku vo svojej územnej pôsobnosti plní úlohy podľa § 65a ods. 2 písm.
a) až c), f) až ze) a zg). Na činnosti vykonávané alebo obstarávané správou národného parku pri
zabezpečení plnenia jej úloh podľa tohto zákona sa ustanovenia § 65a ods. 4 a 5 vzťahujú
rovnako.

(4) Pri správe národného parku pôsobí rada národného parku ako poradný, odborný,
konzultačný a iniciačný orgán pre záležitosti príslušného národného parku, ktorého zloženie
a pôsobnosť upravuje štatút správy národného parku. Radu národného parku zriadi
ministerstvo do troch mesiacov odo dňa zriadenia správy národného parku. Členmi rady
národného parku sú predovšetkým delegovaní zástupcovia územnej samosprávy, na ktorej
území sa nachádza príslušný národný park, v horských oblastiach zástupca Horskej záchrannej
služby, zástupcovia významných právnických osôb pôsobiacich v oblasti ochrany prírody
a krajiny, lesníctva a cestovného ruchu a odborníci z vedeckých a odborných organizácií,
ktorých menuje a odvoláva ministerstvo.

(5) Správa národného parku spravuje pozemky vo vlastníctve štátu vrátane podielov vo
vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa v celosti alebo sčasti
nachádzajú v národnom parku, ako aj iné nehnuteľnosti a majetok, ktorého správu nadobudla
podľa § 104i, a plní úlohy súvisiace so správou tohto majetku.“.

9. Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2022

(1) Správy národných parkov podľa § 65b ods. 1 (ďalej len „správy národných parkov“) sa
zriaďujú 31. marca 2022. Na správy národných parkov prechádza 1. apríla 2022 majetok vo
vlastníctve štátu v správe Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorý je potrebný na
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zabezpečenie plnenia ich úloh podľa tohto zákona, ako aj súvisiace práva a povinnosti;
vymedzenie majetku, ktorý prechádza do správy správ národných parkov, a s tým súvisiace
práva a povinnosti vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných
vzťahov zamestnancov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a správy národných parkov
upravia v protokole o prechode správy majetku.

(2) Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej
Lomnici sa od 1. apríla 2022 zlučuje s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského
národného parku. Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom
v Tatranskej Lomnici jej zlúčením s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného
parku 1. apríla 2022 zaniká. Majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie
Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici prechádza 1. apríla
2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Tatranského národného parku, ak odsek 3
neustanovuje inak. Na Správu Tatranského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj
práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so
sídlom v Tatranskej Lomnici vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych
a iných právnych vzťahov zamestnancov, ak odsek 3 neustanovuje inak. Ustanovenia
osobitného predpisu127) sa na zlúčenie príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského
národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici s príspevkovou organizáciou Správa
Tatranského národného parku nepoužijú.

(3) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný
nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy
Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici v Pieninskom národnom parku
a jeho ochrannom pásme prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa
Pieninského národného parku. Na príspevkovú organizáciu Správa Pieninského národného
parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy
Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici súvisiace so správou tohto
majetku a plnením úloh podľa tohto zákona vrátane práv a povinností vyplývajúcich
z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo
vzťahu k územiu Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma.

(4) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný
nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v Národnom parku Slovenský raj, ktorý je v správe
právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva,
ktoré vykonávajú správu majetku štátu podľa osobitného predpisu,128) (ďalej len „správca
lesného majetku vo vlastníctve štátu“) prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej
organizácie Správa Národného parku Slovenský raj. Na príspevkovú organizáciu Správa
Národného parku Slovenský raj prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti správcu
lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou tohto majetku vrátane práv
a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí
vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu Národného parku Slovenský raj.

(5) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný
nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym
stupňom ochrany, ktorý je v správe správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem
pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa odsekov 2 až 4,
prechádza 1. apríla 2022 do správy správ národných parkov, v ktorých územnej pôsobnosti je
príslušný národný park. Do správy správ národných parkov prechádzajú 1. apríla 2022 podľa
prvej vety aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na
pozemkoch, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch v územiach so štvrtým a s piatym
stupňom ochrany. Na správy národných parkov prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva
a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa
prvej a druhej vety.
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(6) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný
nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorý je v správe Slovenského
pozemkového fondu a správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov
na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa odsekov 2 až 5, prechádza do správy správ
národných parkov, v ktorých územnej pôsobnosti je príslušný národný park, prvým dňom po
uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho
predpisu, ktorým sa vyhlásia zóny národného parku. Do správy správ národných parkov
prechádzajú podľa prvej vety súčasne aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely
vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa sčasti nachádzajú
v národných parkoch. Na správy národných parkov prechádzajú prvým dňom po uplynutí troch
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa
zóny národného parku vyhlásia, aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve
štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety vrátane práv a povinností
vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú
činnosť vo vzťahu k územiu príslušného národného parku.

(7) Spolu s nehnuteľným majetkom podľa odsekov 4 až 6 prechádza dňom nadobudnutia
správy majetku podľa odsekov 4 až 6 zo správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu
a Slovenského pozemkového fondu do správy správ národných parkov aj hnuteľný majetok vo
vlastníctve štátu v správe správcu lesného majetku štátu a Slovenského pozemkového fondu
a nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu nachádzajúci sa mimo národných parkov v správe
správcu lesného majetku štátu, ktorý bezprostredne slúži alebo ktorý je potrebný na
zabezpečenie správy nehnuteľného majetku podľa odsekov 4 až 6 a plnenie úloh správ
národných parkov podľa tohto zákona, najmä administratívne budovy, hospodárske budovy,
pozemky, motorové vozidlá a materiálno-technické vybavenie.

(8) Správy národných parkov vstupujú dňom nadobudnutia správy podľa odsekov 2 až 7 do
práv a povinností správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového
fondu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a záväzkových vzťahov, najmä
do práv a povinností

a) správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných
predpisov129) vrátane zastupovania štátu pred súdmi a orgánmi verejnej moci,130) a to aj
v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odsekov 2 až 7,

b) zástupcu štátu ako vlastníka nehnuteľností v konaniach o obnovenej evidencii pozemkov131)
a v konaniach o pozemkových úpravách,132)

c) Slovenského pozemkového fondu k podielom spoločnej nehnuteľnosti a správcu spoločne
obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo jej podielov podľa osobitného predpisu133) vrátane
konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy, a to aj v konaniach začatých pred
prechodom správy podľa odsekov 2 až 7 a účasti na valných zhromaždeniach a vo volených
orgánoch pozemkových spoločenstiev,

d) správcu zdrojov lesného reprodukčného materiálu,134)

e) vyplývajúcich z nájomných vzťahov a obdobných právnych vzťahov135) k pozemkom a inému
majetku, ktorého správa je predmetom prechodu podľa odsekov 2 až 7,

f) vyplývajúcich z čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie,136)

g) v oblastí múzeí podľa osobitného predpisu,137)

h) povinnej osoby správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa
osobitných predpisov,138)

i) doterajšieho užívateľa podľa osobitných predpisov,139)

j) obhospodarovateľa lesa podľa osobitného predpisu,140)
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k) osoby vykonávajúcej činnosti s lesným reprodukčným materiálom,141)

l) vyplývajúcich zo správy majetku štátu, úloh poľovníckej organizácie a užívateľa poľovných
pozemkov podľa osobitného predpisu,142)

m) hospodárskeho subjektu alebo prepravcu dreva podľa osobitných predpisov,143)

n) vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov týkajúcich sa pozemkov, ktorých správa je
predmetom prechodu správy.

(9) Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenský pozemkový fond a správy
národných parkov v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky do dátumu
prechodu správy pozemkov upravia podrobnosti o prechode správy majetku a s tým súvisiacich
práv a povinností podľa odsekov 2 až 8 vrátane práv a povinností vyplývajúcich
z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov v protokole o prechode správy
majetku, ktorý obsahuje najmä vymedzenie majetku, ktorý prechádza do správy správ
národných parkov, s tým súvisiace práva a povinnosti a spôsob rozdelenia pozemkov vo
výlučnom vlastníctve štátu sčasti zasahujúcich na územie národného parku. Ministerstvo
a ministerstvo pôdohospodárstva spoločne koordinujú a určujú postup správcov lesného
majetku vo vlastníctve štátu, Slovenského pozemkového fondu, Štátnej ochrany prírody
Slovenskej republiky a správ národných parkov podľa prvej vety.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 127 až 143 znejú:
„127) § 21 ods. 11 a 13 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
128) § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 50 a § 50a zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
129) Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 97/2013 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
130) § 50 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
131) Prvá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
132) Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
133) Zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
134) § 3 písm. a) zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších
predpisov.
135) Napríklad § 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 51b zákona
č. 326/2005 Z. z., § 12 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení zákona č. 110/2018 Z. z.
136) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
137) Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov.
138) Napríklad druhá a tretia časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 až 50b
zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
139) Napríklad tretia a štvrtá časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15b ods. 2
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
140) § 2 písm. p) a § 4 až 4g zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
141) § 2 písm. y) zákona č. 138/2010 Z. z.
142) Zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
143) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa
ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ
L 295, 12. 11. 2010) v platnom znení.
Zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení
zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych



Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 6/2022 Z. z.

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení
zákona č. 355/2019 Z. z.“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2022 okrem čl. II až VI, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. apríla 2022.

Zuzana Čaputová v. r.
 

Boris Kollár v. r.
 

Eduard Heger v. r. 
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