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Informácie k téme CITES a Brexit, zmeny pre držite#ov exemplárov- informácia ur#ená širokej verejnosti
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany
ohrozených druhov vo#ne žijúcich živo#íchov a vo#ne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi pod#a § 14 písm.
c) zákona #. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov vo#ne žijúcich živo#íchov a vo#ne rastúcich rastlín reguláciou obchodu
s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (#alej len „zákon #. 15/5005 Z. z.“)
si Vás dovo#uje informova# o nasledovnom:
Na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (#alej len „MŽP SR“) bola zverejnená
aktualizovaná informácia k téme CITES a Brexit - zmeny pre držite#ov exemplárov, ktorú si Vám dovo#ujeme da#
do pozornosti.
link:
https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/
brexit-info-stranku-mzp-sr_final.pdf
Je dôležité, aby sa o týchto zmenách dozvedela široká verejnos# z dôvodu, že ukon#enie prechodného obdobia k
31. 12. 2020 a vystúpenie Spojeného krá#ovstva Ve#kej Británie a Severného Írska (UK) z Európskej únie, ktoré
vstúpi do platnosti ku 1. januáru 2021, prináša vo vz#ahu k problematike obchodovania s ohrozenými druhmi viaceré
zmeny.
Európska komisia zverejnila podrobnejšie informácie o pripravenosti na vystúpenie Spojeného krá#ovstva Ve#kej
Británie a Severného Írska na svojej stránke formou tzv. oznámenia o pripravenosti, ktoré je v súvislosti s témou
obchodovania s ohrozenými druhmi zatia# dostupné v anglickom jazyku na:
link: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/trade_in_protected_species_en_1.pdf.
V blízkej budúcnosti bude oznámenie dostupné na webovej stránke MŽP SR aj v slovenskom jazyku.
Zmeny prinášajú predovšetkým:
A. Dovoz, vývoz a opätovný vývoz
V oznámení o pripravenosti sa okrem iného uvádza, že po uplynutí prechodného obdobia resp. k 1. januáru 2021 a v
prípade absencie inej dohody bude na obchodovanie s UK (okrem Severného Írska) potrebné vydanie povolenia na
dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz. UK bude ma# teda vo vz#ahu k dovozu, vývozu a opätovnému
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vývozu postavenie tretej krajiny avšak okrem Severného Írska, s ktorým bude plati# režim akoby táto #as# zostala
sú#as#ou EÚ.
B. Certifikáty (výnimky zo zákazu komer#ných #inností, potvrdenia)
Potvrdenia vydané pod#a #l. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) #. 338/97 o ochrane druhov vo#ne žijúcich živo#íchov a
rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení resp. certifikáty vydané UK strácajú k 1. januáru 2021 platnos#.
Z tohto dôvodu je potrebné, aby držitelia exemplárov s takýmito certifikátmi požiadali MŽP SR o vydanie nového
certifikátu, alebo požiadali okresný úrad pod#a miesta držby v prípade exemplárov živých plazov, vtákov alebo
cicavcov o vydanie preukazu o pôvode v závislosti od #innosti, ktorú plánuje držite# s exemplárom vykonáva#.
Takéto žiadosti je možné a vhodné podáva# na MŽP SR/okresný úrad ešte pred 1. januárom 2021 resp. pred
uplynutím platnosti certifikátov vydaných UK.
V prípade akýchko#vek otázok kontaktujte MŽP SR na emailovej adrese:citesma@enviro.gov.sk

Táto informácia je ur#ená širokej verejnosti a preto bude zverejnená na webovej stránke tunajšieho úradu a zárove#
žiada mesto Poltár a všetky obce uvedené v rozde#ovníku, aby predmetnú informáciu zverejnili na svojich webových
stránkach úradov, a iným spôsobom v mieste obvyklým. Informáciu je potrebné zverejni# bezodkladne po doru#ení
a ponecha# ju zverejnenú do 31. 03. 2021.

Ing. Andrea Maráková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-PT-OSZP-2020/000782-002
Obec Brezni#ka, okres Poltár, Brezni#ka 206, 985 02 Brezni#ka
Obec Cinoba#a, Banská ulica 315/1, 985 22 Cinoba#a
Obec #eské Brezovo, #eské Brezovo 97, 985 03 #eské Brezovo
Obec Hradište, okres Poltár, Hradište, 985 25 Hradište
Obec Hrn#iarska Ves, Pondelok 87, 980 13 Hrn#iarska Ves
Obec Hrn#iarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrn#iarske Zalužany
Obec Kalinovo, SNP 14, 985 01 Kalinovo
Obec Kokava nad Rimavicou, Nám. 1. mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Obec Krná, Krná, 985 25 Krná
Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec
Obec Mládzovo, Mládzovo, 985 02 Mládzovo
Obec Ozdín, Ozdín, 985 24 Ozdín
Mesto Poltár, Železni#ná 489, 987 01 Poltár
Obec Rov#any, Rov#any, 985 24 Rov#any
Obec Selce, okres Poltár,
Obec Sušany, Su#any, 980 12 Sušany
Obec Šoltýska, Šoltýska 48, 985 07 Šoltýska
Obec Uhorské, Uhorské 8, 985 25 Uhorské
Obec Uteká#, Uteká# 848/52, 985 06 Uteká#
Obec Ve#ká Ves, Ve#ká Ves 53, 985 01 Ve#ká Ves
Obec Zlatno, okres Poltár, Zlatno 62, 985 04 Zlatno
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