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ZÁKON
z 9. decembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov
voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu

s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone

Čl. I

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006
Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 452/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona
č. 447/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z.,
zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z. a zákona č. 356/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa
takto:

1. Nadpis § 4 znie: „Držba a komerčné činnosti na území Európskej únie“.

2. V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Exempláre druhov živočíchov uvedených v prílohe A alebo v prílohe B osobitného
predpisu9) uvedených vo vykonávacom predpise [§ 15 ods. 5 písm. e)] je zakázané

a) držať,

b) odovzdať do držby zariadeniu alebo inej osoby v rámci územia Slovenskej republiky okrem
zariadení alebo osôb podľa odseku 2.“.

3. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zákazy podľa odseku 1 sa nevzťahujú na

a) zoologické záhrady,19)

b) chovné stanice a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov,19a)

c) záchytné strediská,19a)

d) zariadenia prevádzkované osobou zapojenou do programu starostlivosti19b) pre druhy alebo
poddruhy, na ktoré sa vzťahuje odsek 1,

e) zariadenia na chov alebo držbu exemplárov druhov živočíchov používaných na vedecké
účely alebo vzdelávacie účely podľa osobitného predpisu,19c)

f) zariadenia, ktoré držia exempláre druhov živočíchov podľa odseku 1 z dôvodov podľa
osobitného predpisu,19d)

g) veterinárne ordinácie alebo veterinárne kliniky.“.
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Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 19d znejú:
„19) § 44 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19a) § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19b) § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19c) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení neskorších predpisov.
19d) Napríklad § 12 ods. 2 písm. j), § 14 ods. 2 písm. b), § 22 ods. 18 a 19 zákona č. 39/2007
Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 4 ods. 4 sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“.

5. § 12b vrátane nadpisu znie:

„§ 12b
Preukázanie nakladania s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov

(1) Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov uvedených vo vykonávacom
predpise [§ 15 ods. 5 písm. j)] a ich krížencov je povinný

a) viesť záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov,

b) vyhotoviť fotodokumentáciu neživého exemplára vybraných druhov živočíchov vo forme
spracovanej kože s jedinečným vzorom alebo dermoplastického preparátu s kožou
s jedinečným vzorom, ktorá tvorí prílohu k záznamu o nakladaní s neživým exemplárom
vybraných druhov živočíchov, a

c) preukázať nakladanie s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov záznamom
o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov a fotodokumentáciou
podľa písmena b).

(2) Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov oznamuje písomne alebo
elektronicky každú zmenu údajov v zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných
druhov živočíchov ministerstvu doručením kópie časti záznamu o nakladaní s neživým
exemplárom s vyznačenou zmenou do desiatich pracovných dní odo dňa zápisu zmeny.

(3) Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov zapíše držiteľ exemplára do záznamu
o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov v deň jeho úhynu, kúpy
alebo iného spôsobu nadobudnutia.

(4) Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov vyradí držiteľ exemplára zo záznamu
o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov v deň jeho predaja alebo
v deň, keď nastal iný spôsob jeho vyradenia.

(5) Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov vyhotoví fotodokumentáciu
podľa odseku 1 písm. b), ktorá tvorí prílohu k záznamu o nakladaní s neživým exemplárom
vybraných druhov živočíchov, v deň zápisu exemplára do záznamu a zašle farebné kópie častí
prílohy s vyznačenou zmenou písomne alebo elektronicky ministerstvu spolu so zmenou
údajov v zázname podľa odseku 2.

(6) Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný uchovať záznam
o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov a jeho prílohu podľa odseku
1 písm. b) po dobu desiatich rokov od jeho vyradenia zo záznamu.

(7) Držiteľ exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný oznámiť písomne alebo
elektronicky Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky (ďalej len „štátna ochrana
prírody“)43a) termín a miesto odovzdania uhynutého exemplára fyzickej osobe, fyzickej osobe –
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podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva
zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov43aa) kategórie 1,43ab) a odovzdať ho pod
dohľadom štátnej ochrany prírody, ktorá vykoná fyzickú identifikáciu exemplára a jeho
nezameniteľného označenia. Štátna ochrana prírody vyhotoví záznam o odovzdaní a jeho kópiu
zašle ministerstvu do 30 dní odo dňa jeho vyhotovenia. Držiteľ neživého exemplára vybraných
druhov živočíchov je povinný poskytnúť súčinnosť pri identifikácii exemplára.

(8) Schválený prevádzkovateľ,43ac) ktorý spracováva telá živočíchov taxidermiou,43ad) vedie
záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa osobitného
predpisu.43ae) Múzeá s prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti vedú záznam
o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa osobitných
predpisov.36)“.

6. V § 15 ods. 5 písm. e) sa na konci pripájajú slová „vrátane špecifikácie, či ide o živé alebo
neživé exempláre“.

7. V § 19 ods. 4 sa číslo „2“ nahrádza číslom „7“.

8. § 20 vrátane nadpisu znie:

„§ 20
Výkon štátneho dozoru

(1) Štátny dozor je

a) zisťovanie, ako fyzické osoby, podnikatelia20) a právnické osoby (ďalej len „kontrolovaná
osoba“) dodržiavajú tento zákon, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho
vykonanie, osobitné predpisy3) a povinnosti vyplývajúce z povolenia, potvrdenia alebo
z iného rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov,3)

b) objasňovanie spočívajúce v prešetrovaní podozrení alebo podnetov poukazujúcich na
porušenie tohto zákona, všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho
vykonanie, osobitných predpisov3) a povinností vyplývajúcich z povolenia, potvrdenia alebo
z iného rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov.3)

(2) Zamestnanci orgánov štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 14 sú
oprávnení na účely výkonu štátneho dozoru

a) vstupovať na pozemky, do stavieb, objektov, prevádzkových priestorov a iných zariadení,
kde sa nakladá s exemplármi, vrátane obydlí používaných na podnikanie alebo na inú
hospodársku činnosť, ak to nie je osobitnými predpismi55) zakázané alebo sa na to
nevyžaduje povolenie, súhlas alebo oprávnenie podľa osobitných predpisov,55)

b) požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby a miesto jej pobytu,

c) vykonávať potrebné zisťovania,

d) požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých
na výkon štátneho dozoru; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,56)

e) požadovať predloženie prvopisov dokladov, spisov a iných písomností potrebných na výkon
štátneho dozoru a požadovať ich kópie; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného
predpisu,56)

f) nazerať do príslušných dokladov,

g) predvolať kontrolovanú osobu na podanie vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon
štátneho dozoru,

h) odobrať potrebné vzorky,

i) vykonať odčítanie označenia exemplárov,
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j) požadovať od kontrolovanej osoby, ktorá má v držbe exempláre, ich identifikáciu vrátane
fyzickej manipulácie s nimi, ako aj vykonanie odčítania označenia exemplárov,

k) vyzvať kontrolovanú osobu, aby odovzdala exempláre, ktoré má v držbe, a prvopisy
dokladov a iných písomností, ktoré sa týkajú exemplárov,

l) prevziať a odniesť po výzve podľa písmena k) exempláre spolu s prepravným zariadením
a prvopisy dokladov a iných písomností,

m) odňať exempláre spolu s prepravným zariadením a prvopisy dokladov a iné písomnosti, ak
ich kontrolovaná osoba neodovzdala dobrovoľne po výzve podľa písmena k),

n) používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie
a zvukových záznamov potrebných na výkon štátneho dozoru, ak ich použitie nezakazujú
osobitné predpisy.55)

(3) Zamestnanec orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov je pri výkone
štátneho dozoru okrem oprávnení podľa odseku 2 ďalej oprávnený:

a) reagovať na ponuku na predaj, kúpu alebo výmenu exemplárov zverejnenú na internete
alebo v inzercii, a to i nepriamo pod utajenou identitou, na účel kontroly dodržiavania
právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov,

b) vykonať kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov
prostredníctvom poverenej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá reaguje na ponuku na
predaj, kúpu alebo výmenu podľa písmena a),

c) obmedziť alebo zakázať výkon činnosti alebo nakladanie s exemplármi, napríklad predať ich
alebo iným spôsobom ich previesť do držby inej osoby, a to do objasnenia veci alebo
zabezpečenia dôkazov počas výkonu štátneho dozoru,

d) zastaviť vozidlo57) na účel overenia oprávnenosti držby, kúpy a predaja exemplárov, ak je
dôvodné podozrenie, že vo vozidle sa nachádza exemplár v rozpore s osobitnými predpismi,3)

e) kontrolovať vozidlo57) na účel overenia oprávnenosti držby, kúpy a predaja exemplárov
a prehľadať vozidlo a obsah batožiny v ňom, ak je dôvodné podozrenie, že vo vozidle sa
nachádza exemplár v rozpore s osobitnými predpismi,3)

f) získavať informácie a osobné údaje podľa osobitného predpisu58) od útvarov Policajného
zboru s cieľom zistenia identity používateľa elektronických komunikačných služieb, ktorý
ponúka na predaj, kúpu alebo výmenu exempláre, na účely kontroly dodržiavania právnych
predpisov na úseku ochrany exemplárov.

(4) Na plnenie úloh v rámci výkonu štátneho dozoru sú zamestnanci orgánu štátneho
dozoru vo veciach ochrany exemplárov oprávnení poveriť ďalšie osoby, a to najmä na účel
identifikácie exemplárov, manipulácie s exemplármi vrátane ich prevozu a odberu vzoriek.
Poverené osoby môžu vykonávať štátny dozor iba na základe písomného poverenia na
vykonanie kontrolnej úlohy a pod vedením zamestnanca orgánu štátnej správy oprávneného
vykonaním kontroly. Poverené osoby majú oprávnenia podľa odseku 2 písm. a), f) a h) až n)
a povinnosti podľa odseku 6 písm. d). Poverené osoby majú nárok na cestovné náhrady podľa
osobitného predpisu.59a) Účasť poverených osôb na výkone štátneho dozoru sa považuje za
úkon vo všeobecnom záujme podľa osobitných predpisov.59b)

(5) Pri výkone štátneho dozoru je každý povinný zamestnancovi orgánu štátneho dozoru vo
veciach ochrany exemplárov vykonávajúcemu štátny dozor

a) umožniť vstup na pozemky, do stavieb, objektov, prevádzkových priestorov a iných
zariadení, kde sa nakladá s exemplármi, vrátane obydlí používaných na podnikanie alebo
na inú hospodársku činnosť; to neplatí, ak ide o stavby pre bezpečnosť štátu,
nedotknuteľnosť obydlia týmto ustanovením nie je dotknutá,
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b) preukázať svoju totožnosť a miesto pobytu,

c) strpieť výkon štátneho dozoru, poskytnúť súčinnosť a vytvoriť primerané materiálne
a technické podmienky na výkon štátneho dozoru,

d) podať vysvetlenie o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru; vysvetlenie môže
odoprieť ten, kto by ním spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej
osobe,59c)

e) dostaviť sa na predvolanie na účel podania vysvetlenia alebo predloženia požadovaných
dokladov,

f) predložiť požadované prvopisy dokladov, spisov a iných písomností,

g) umožniť odobratie vzoriek,

h) odovzdať po výzve zamestnanca orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov
exempláre a prvopisy dokladov a iných písomností,

i) umožniť odňatie exemplárov a prvopisov dokladov a iných písomností, ak ich neodovzdali
dobrovoľne po výzve podľa písmena h),

j) umožniť identifikáciu a kontrolu exemplárov, odčítať označenie a manipulovať s nimi;
kontrolovaná osoba je povinná na požiadanie zamestnanca orgánu štátneho dozoru vo
veciach ochrany exemplárov fyzicky manipulovať s exemplármi vrátane zabezpečenia
odčítania ich označenia,

k) umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie,
videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon štátneho dozoru, ak ich
použitie nezakazujú osobitné predpisy,55)

l) zdržať sa konania, ktoré zakázal alebo obmedzil orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany
exemplárov podľa odseku 3 písm. c),

m) zastaviť vozidlo na účely podľa odseku 3 písm. d),

n) umožniť kontrolovať a prehľadať vozidlo vrátane obsahu batožiny v ňom na účely podľa
odseku 3 písm. e),

o) vykonať opatrenia nariadené orgánom štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov
podľa odseku 13 a podať o nich a o ich výsledku v určenej lehote správu tomuto orgánu,

p) zabezpečiť, aby počas výkonu štátneho dozoru nedošlo k strate, úniku alebo úletu
exemplárov, ako aj k ich odcudzeniu.

(6) Zamestnanci orgánov štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov sú povinní

a) preukázať sa služobným preukazom alebo osobitným písomným poverením na výkon
štátneho dozoru,

b) vydať kontrolovanej osobe potvrdenie o prevzatí exemplárov, prvopisov dokladov a iných
písomností a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením alebo
zneužitím,

c) odovzdať kontrolovanej osobe odobrané exempláre, prvopisy dokladov a iných písomností,
ak nie sú potrebné na ďalšie konanie o priestupku, o inom správnom delikte alebo
o zhabaní podľa tohto zákona,

d) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone štátneho dozoru,
s výnimkou poskytnutia takto získaných informácií orgánu činnému v trestnom konaní na
účely trestného stíhania.

(7) Orgány verejnej správy, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné v nevyhnutnom
rozsahu poskytnúť orgánom štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov súčinnosť pri
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výkone štátneho dozoru. Osoba, ktorá sa dostaví na predvolanie podľa odseku 5 písm. e), má
nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.59a) Nárok zaniká, ak ho oprávnená
osoba neuplatní do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dostavila na predvolanie.

(8) Vydavatelia tlače a poskytovatelia internetových služieb, správcovia a prevádzkovatelia
webových stránok sú povinní na základe žiadosti orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany
exemplárov oznámiť totožnosť a adresu podávateľa inzerátu, akékoľvek ďalšie údaje
o podávateľovi inzerátu, ako aj o osobách, ktoré na inzerát reagovali, nevyhnutné na
dosiahnutie účelu štátneho dozoru.

(9) Dopravcovia sú povinní na základe žiadosti orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany
exemplárov oznámiť najmä odosielateľov a adresátov a skutočných príjemcov nimi
prepravovaných exemplárov, ako aj údaje o čase prepravy, množstve prepravovaných
exemplárov a prípadne ďalšie nevyhnutné údaje, ak sú im známe.

(10) Ak sa zamestnancovi orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov pri
výkone štátneho dozoru kladie fyzický odpor alebo ak sa mu sťažuje alebo marí výkon iných
úradných úkonov, alebo ak sa takýto odpor alebo prekážky očakávajú, môže orgán štátneho
dozoru vo veciach ochrany exemplárov požiadať Policajný zbor o súčinnosť a ochranu.59d)
Orgány Policajného zboru sú povinné poskytnúť zamestnancovi orgánu štátneho dozoru vo
veciach ochrany exemplárov na základe jeho žiadosti potrebnú súčinnosť alebo ochranu, ak
možno odôvodnene predpokladať ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej štátny
dozor alebo marenie výkonu štátneho dozoru a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri zisťovaní
páchateľov priestupkov a iných správnych deliktov.

(11) Pri výkone štátneho dozoru, ktorý si vyžaduje zaznamenať stav zistených skutočností
priamo na mieste alebo zaznamenať dôležité informácie z vykonaných úkonov, orgán štátneho
dozoru vo veciach ochrany exemplárov spíše záznam o zistených skutočnostiach alebo
vykonaných úkonoch, ktorý obsahuje označenie orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany
exemplárov a osoby vykonávajúcej štátny dozor, miesto a čas zistenia skutočnosti alebo
vykonania úkonu a ich stručný opis.

(12) Ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver, že protiprávneho
konania sa dopustila kontrolovaná osoba, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany
exemplárov vypracuje protokol, ktorý obsahuje najmä označenie tohto orgánu a osoby
vykonávajúcej štátny dozor, označenie kontrolovanej osoby, miesto a dátum vykonania
kontroly, predmet kontroly a kontrolné zistenia s uvedením ustanovenia zákona, ktoré bolo
porušené. Orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov je pri výkone štátneho
dozoru povinný s protokolom oboznámiť kontrolovanú osobu, ktorá má právo sa v stanovenej
lehote vyjadriť ku kontrolným zisteniam. Ak sa kontrolovaná osoba nevyjadrí v stanovenej
lehote, má sa za to, že nemá ku kontrolným zisteniam námietky. Lehotu na vyjadrenie môže
orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov z dôležitých dôvodov na základe žiadosti
kontrolovanej osoby predĺžiť. Ak boli ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole podané
námietky preukazujúce nesprávnosť kontrolných zistení, orgán štátneho dozoru vo veciach
ochrany exemplárov vypracuje dodatok k protokolu.

(13) Ak je to možné a účelné, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov
kontrolovanej osobe v protokole nariadi vykonanie opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov, a to bezodkladne po nariadení alebo v určenej lehote. Kontrolovaná osoba je
povinná predložiť tomuto orgánu písomnú správu o splnení opatrení do siedmich dní od ich
vykonania.

(14) Ak nebolo zistené porušenie zákona, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany
exemplárov vypracuje záznam, ktorý obsahuje najmä označenie tohto orgánu, predmet
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štátneho dozoru, miesto a čas vykonania štátneho dozoru, kontrolné zistenia a dátum
vypracovania záznamu; ak orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov nezistil
subjekt zodpovedný za protiprávne konanie, vypracuje zápis z objasňovania.

(15) Štátny dozor je ukončený dňom doručenia písomného oznámenia o ukončení štátneho
dozoru kontrolovanej osobe alebo vypracovaním zápisu z objasňovania. Za deň, keď sa orgán
štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov dozvedel o porušení povinnosti vyplývajúcej
z tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,
osobitných predpisov3) a povinnosti vyplývajúcej z povolenia, potvrdenia alebo z iného
rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov,3) sa považuje deň
ukončenia štátneho dozoru.

(16) Orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov môže uložiť fyzickej osobe
poriadkovú pokutu od 100 eur do 1 000 eur a podnikateľovi20) alebo právnickej osobe od 500
eur do 7 000 eur za marenie, rušenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru alebo za
nesplnenie povinností podľa odseku 5; orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov
môže uložiť poriadkovú pokutu osobe, ktorá sa nedostaví na predvolanie bez náležitého
ospravedlnenia alebo odoprie podať vysvetlenie alebo nepredloží potrebné doklady. Poriadkovú
pokutu možno uložiť aj opakovane. Výnosy z poriadkových pokút sú príjmom
Environmentálneho fondu. Správcom pohľadávky štátu z uložených poriadkových pokút je
Environmentálny fond.

(17) Ak sa predvolaná osoba nedostaví na opakované predvolanie na podanie vysvetlenia,
môže ju orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov dať predviesť prostredníctvom
príslušného útvaru Policajného zboru.

(18) Na predpojatosť pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje
osobitný predpis.59e)

(19) Ak príslušník spravodajskej služby pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi
preukáže svoju príslušnosť podľa osobitných predpisov,59f) ustanovenia odseku 2 písm. b),
odseku 3 písm. e) a odseku 5 písm. b) a n) sa nepoužijú.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 54 sa vypúšťa a poznámky pod čiarou k odkazom 55 až 59f
znejú:
„55) Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, Trestný
poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
56) Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
57) § 63 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
58) § 110 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
59) § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59a) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
59b) Napríklad § 136 a 138 Zákonníka práce, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
59c) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
59d) § 72 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
59e) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe
v znení neskorších predpisov.
59f) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe
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v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.“.

9. V § 22 ods. 1 písm. p) sa slová „v § 4 ods. 2 alebo ods. 3“ nahrádzajú slovami „v § 4 ods. 3
alebo ods. 4“.

10. V § 22 ods. 2 písm. d) sa za slovo „drží“ vkladajú slová „alebo odovzdá do držby“.

11. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená f) až m).

12. V § 22 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo zhabaný exemplár podľa § 25“.

13. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).

Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená k) a l).

14. V § 25 odsek 3 znie:

„(3) Okresný úrad alebo inšpekcia, ktoré rozhodli o zhabaní exemplára, to oznámia bez
zbytočného odkladu ministerstvu a zabezpečia v súčinnosti so správcom majetku štátu podľa
§ 26 alebo s orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti,70b) ak je to potrebné, jeho
umiestnenie v záchytnom stredisku.45) Fyzická osoba, podnikateľ20) alebo právnická osoba,
ktorej bol exemplár zhabaný, je povinná zhabaný exemplár vydať.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 70b znie:
„70b) § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov.“.

15. V § 28 ods. 1 sa slová „§ 20 ods. 2, 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 1 až 15 a ods. 17
a 18“ a na konci sa pripája táto veta: „Na doručovanie sa vzťahuje Správny poriadok.“.

16. Za § 29c sa vkladá § 29d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2022

(1) Zákaz podľa § 4 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. februára 2022 sa nevzťahuje na
exemplár, ktorý bol v držbe na území Slovenskej republiky ku dňu zákazu držby, a na
exemplár nadobudnutý vlastným odchovom na území Slovenskej republiky od 1. februára
2022 do 31. októbra 2022.

(2) V konaní začatom pred 1. februárom 2022, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa
postupuje podľa predpisov účinných do 31. januára 2022; podľa neskorších predpisov sa
dokončí vtedy, ak je to pre účastníka konania priaznivejšie.“.

17. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2
k zákonu č. 15/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 83/129/EHS z 28. marca 1983 o dovoze koží určitých tuleních mláďat
a výrobkov z nich do členských štátov (Ú. v. ES L 91, 9. 4. 1983; Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 15/zv. 01) v znení smernice Rady 89/370/EHS z 8. júna 1989 (Ú. v. ES L 163,
14. 6. 1989; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 01).“.
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Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2022.

Zuzana Čaputová v. r.
 

Boris Kollár v. r.
 

Eduard Heger v. r. 
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