
Opätovný zápis do Zoznamu odborne spôsobilých osôb oprávnených pre vyhotovovanie 

dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s § 55 ods. 5 a ods. 6 

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

(ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) vyčiarkne zo zoznamu odborne spôsobilých osôb pre 

vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny (ďalej len „zoznam OSO“)  fyzickú 

alebo právnickú osobu, ktorá je v zozname zapísaná po dobu dlhšiu ako desať rokov. 

Osoba, ktorá bola zo zoznamu vyčiarknutá z dôvodu uvedeného v odseku 5 písm. e) 

alebo odseku 6 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z., môže podľa § 55 ods. 8 zákona č. 543/2002 

Z. z. opätovne požiadať o zapísanie do zoznamu. 

Podľa § 27 ods. 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  

č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov, ak ide o žiadosť podľa § 55 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z., fyzická alebo 

právnická osoba k žiadosti pripojí: 

 výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace*, 

 prehľad dokumentácie ochrany prírody a krajiny, ktorú za obdobie zápisu do zoznamu 

vypracovala.  

* Od 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých 

opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v časti 

elektronické získavanie a vydávanie výpisu a odpisu z Registra trestov Slovenskej republiky. 

Na účel preukázania bezúhonnosti žiadateľ poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z 

registra trestov, ktoré ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe Generálnej 

prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. 

 

Meno:  

Priezvisko: 

Rodné priezvisko: 

Rodné číslo:  

Pohlavie:  

Číslo občianskeho preukazu alebo Číslo pasu: 

Dátum narodenia: 

Miesto narodenia: 

Okres narodenia v SR alebo štát narodenia:  

Štát narodenia:  

Štátne občianstvo:  

Trvalé bydlisko:  

Meno matky:  

Priezvisko matky:  

Rodné priezvisko matky:  

Meno otca:  

Priezvisko otca: 

 

Žiadosť o zápis do Zoznamu odborne spôsobilých osôb predkladá žiadateľ na adresu: 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny 

Odbor ochrany prírody 

Námestie Ľ. Štúra 1  

812 35 Bratislava 
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