§ 39
Zoznam živočíchov, pri ktorých štát zodpovedá za škodu
(k § 97 ods. 1 zákona)

(1) Živočíchmi, pri ktorých štát zodpovedá za podmienok, v rozsahu a spôsobom
ustanoveným zákonom za škodu spôsobenú na území Slovenskej republiky, sú
a) bobor vodný (Castorfiber L.),
b) vydra riečna (Lutralutra L.),
c) kormorán veľký (Phalacrocoraxcarbo L.),
d) volavka popolavá (Ardeacinerea L.),
e) los mokraďový (Alcesalces L.),
f) zubor hôrny (Bisonbonasus L.),
g) medveď hnedý (Ursusarctos L.),
h) vlk dravý (Canislupus L.),
i) rys ostrovid (Lynxlynx L.) v prípade škôd podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona.
(2) Živočíchy uvedené v odseku 1 sa považujú za určené živočíchy.
§ 40
Náležitosti žiadosti o poskytnutie náhrady škody a doklady a podklady, ktoré poškodený k žiadosti
pripája
(k § 100 ods. 5 zákona)

(1) Žiadosť o poskytnutie náhrady škody obsahuje
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa (poškodeného alebo pozostalého) v prípade
fyzickej osoby,
b) názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa (poškodeného) v prípade právnickej osoby,
c) opis príčin vzniku škody a uvedenie rozsahu škody,
d) označenie určeného živočícha, ktorý škodu podľa poznatkov žiadateľa spôsobil,
e) opis opatrení žiadateľa, ktoré vykonal na zabránenie vzniku škody,
f) spôsob poskytnutia náhrady škody, napríklad prevedením finančných prostriedkov na účet
žiadateľa v peňažnom ústave, výplatou peňažnej sumy v hotovosti v pokladni príslušného
orgánu, zaslaním peňažnej sumy poštovou poukážkou na adresu žiadateľa,
g) uvedenie výšky odškodnenia, ak bolo poskytnuté podľa osobitného predpisu.21)
(2) K žiadosti o náhradu škody sa pripája
a) lekárska správa od lekára, ktorý ošetril, prípadne liečil fyzickú osobu, ak ide o škodu na
živote alebo na zdraví,
b) výpis z matriky o smrti fyzickej osoby a lekárska správa od lekára, ktorý ošetril osobu po
útoku určeného živočícha, ak bola táto osoba lekársky ošetrená,
c) doklad alebo iný dôkaz o vlastníckom práve k majetku, na ktorom bola spôsobená škoda,
d) doklad o užívateľskom práve k rybníku, rybochovnému zariadeniu alebo malej vodnej
nádrži, ak ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou riečnou, volavkou popolavoualebo
kormoránom veľkým, a odborný posudok alebo znalecký posudok18) o vzniku škody na
rybách a o jej výške,
e) kópie dokladov účtovnej závierky22) za predchádzajúce účtovné obdobie alebo za účtovné

obdobie, v ktorom je náhrada škody uplatňovaná, ak ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou
riečnou, volavkou popolavoualebo kormoránom veľkým,
f) potvrdenie vydané veterinárnym lekárom o príčine úhynu zvierat v majetku poškodeného;
toto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade škôd na rybách,
g) doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku, na ktorom ku škode došlo, ak ide o
škodu na poľných plodinách, drevinách, na lesných porastoch alebo na poľovnej raticovej
zveri,
h) prípadne odborný alebo znalecký posudok18) o vzniku škody a o jej výške okrem škody na
rybách, kde ide o povinné predloženie tohto posudku podľa § 99 ods. 4 zákona,
i) čestné vyhlásenie o neposkytnutí odškodnenia podľa osobitného predpisu21) alebo o výške
jeho poskytnutia.
(3) Príslušný orgán k žiadosti pripojí protokol a ďalší dôkazový materiál, napríklad
videozáznam, fotodokumentáciu z miestneho šetrenia uskutočneného ním alebo poverenou
organizáciou ochrany prírody, alebo prizvaným znalcom.

