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Ing. Balušíková/032-7411 673  

 

25. 11. 2019 

 

Vec  

Žiadosť o posúdenie činnosti „Aplikácia chemických látok na železničnej trati Trenčianska 

Teplá – Horné Srnie štátna hranica“ v súvislosti so žiadosťou na aplikáciu herbicídu 

ROSTATE TF a DICOPUR M 750 na ničenie burín v staničných, traťových koľajach 

a nástupištiach v obvode Železníc Slovenskej republiky, Oblastného riaditeľstva Žilina  
- upovedomenie o začatí správneho konania  

 

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 20. 11. 2019 začal správne 

konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 

ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc 

z vlastného podnetu vo veci žiadosti Železníc Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, 

ul. 1. Mája 34, 010 01 Žilina. 

 

         Predmetom konania je posúdenie aplikácie herbicídu ROSTATE TF a DICOPUR M 750 

na ničenie burín v staničných, traťových koľajach a nástupištiach a jej možného významného 

vplyvu na železničnej trati Trenčianska Teplá – Horné Srnie štátna hranica podľa § 28  ods. 4 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon). Trať prechádza vonkajším okrajom územia európskeho významu SKUEV0148 Vlára, 

pričom územie európskeho významu dvakrát križuje. Najvýznamnejším predmetom ochrany v 

SKUEV0148 Vlára sú druhy rýb európskeho významu hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) a pĺž 

zlatistý (Sabanejewia aurata). Z obojživelníkov je to kunka žltobruchá (Bombina variegata), 

z cicavcov vydra riečna (Lutra lutra) a nasledovné biotopy európskeho významu: 6430 

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho 

stupňa, 91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, 3260 Nížinné až horské vodné toky s 

vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion, 3270 Rieky s bahnitými až 

piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p., 6510 

Nížinné a podhorské lúky. 

V súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí 

so starostlivosťou o územie patriace do európskej sústavy chránených území alebo nie je pre 

starostlivosť oň potrebný, ale ktorý pravdepodobne môže mať na toto územie významný vplyv, 

podlieha hodnoteniu jeho vplyvu na takéto územie z hľadiska cieľov jeho ochrany. Podľa § 28 
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ods. 3 zákona každý, kto zamýšľa uskutočniť plán alebo projekt podľa odseku 2 je povinný 

predložiť návrh plánu alebo projektu na posúdenie orgánu ochrany prírody. V súlade s § 28 ods. 

4 zákona okresný úrad v sídle kraja vydá k návrhu plánu alebo projektu podľa odseku 3 odborné 

stanovisko k možnosti jeho významného vplyvu na územie sústavy chránených území.  

 

         Orgán ochrany prírody súčasne žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO 

Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska a hodnotiaceho formulára k predmetu 

konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 14 dní od doručenia tohto 

listu. 

 

           Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu  na 

Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po 

telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní 

od doručenia tohto oznámenia.  

 

       V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne 

alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej 

stránke.  

 

 

Rozdeľovník 

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, ul. 1. Mája 34, 010 01 Žilina ŠOP 

SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová 

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk: 

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina 

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2 

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín 

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310 

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec 

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica 

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4 

Prales o. z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica 

Združenie domových samospráv, Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava 

Iniciatíva stráže prírody, o. z. , Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava 

 

 
 

 

 

 
 

Ing. Jana Hurajová 

vedúca odboru 
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