Žiadosť o poskytnutie náhrady škody spôsobenej živočíchmi
(v zmysle § 100, odsA zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
+ § 40 vyhlášky MŽP SR Č. 24/2003 Z. z. )
lia. Meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa (v prípade fyzickej osoby)

1/b. Názov, sídlo a IČO žiadateľa (v prípade právnickej osoby)

2. Opis príčin vzniku škody a uvedenie rozsahu škody

3. Označenie určeného živočícha, ktorý škodu podľa poznatkov žiadateľa spôsobil
(medveď, vlk, rys, vydra, bobor, kormorán, volavka)

4. Opis opatrení žiadateľa, ktoré vykonal na zabránenie vzniku škody

5. Uplatňovaná výška náhrady v €:
6. Spôsob poskytnutia náhrady škody, napríklad:
- prevedením finančných prostriedkov na účet žiadateľa v peňažnom ústave,
- zaslaním peňažnej sumy poštovou poukážkou na adresu žiadateľa, ...

Dátum:

Podpis ( pečiatka) :
.'

Prílohy ( podľa potreby) :
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 alebo rybochovnému zariadeniu, ak
ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou riečnou alebo kormoránom veľkým
a odborný posudok alebo znalecký posudok o vzniku škody na rybách a o jej
výške,
e) kópie dokladov účtovnej uzávierky za predchádzajúce účtovné obdobie alebo
za účtovné obdobie, v ktorom je náhrada škody uplatňovaná, ak ide o škodu
na rybách spôsobenú vydrou riečnou alebo 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 posudok o vzniku škody a o jej výške okrem
škody na rybách, kde ide o povinné predloženie tohto posudku,
i) čestné vyhlásenie oneposkytnu ti odškodnenia podľa Vyhlášky MPSR č.
143/ 1994 Z. z. v znení Vyhlášky MPaV č. 59/ 1967 Zb., ktorou sa vydávajú
vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve, alebo výške jeho poskytnutia .

.'

