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Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky na aplikáciu chemických prostriedkov na
ničenie buriny na území prírodnej pamiatky Rieka Myjava
- oznámenie o začatí správneho konania a oboznámenie s podkladmi pred vydaním
rozhodnutia
Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán
ochrany prírody“), začal 5. mája 2021 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 na základe žiadosti Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.,
Správy povodia Moravy (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Pri Maline č. 1, 901 01
Malacky, IČO 36022047), o vydanie súhlasu a povolenie výnimky na aplikáciu postreku
Roundup® Biaktiv.
Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 68 písm. c) a § 83 ods. 1 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
a povolenie výnimky podľa § 67 písm. e) zákona. Súhlas sa vyžaduje na aplikáciu chemických
látok a hnojív, najmä pesticídov na súvislej ploche väčšej ako 2 ha podľa § 13 ods. 2 písm. h)
zákona (druhý stupeň ochrany) a na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov alebo
herbicídov podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona (tretí stupeň ochrany), zakázané je chemické látky
a hnojivá aplikovať v piatom stupni ochrany (§ 16 ods. 1 v znení § 15 ods. 1 písm. d) zákona).
Dotknuté plochy sa nachádzajú v blízkosti prírodnej pamiatky Rieka Myjava (piaty stupeň
ochrany) a jej ochranného pásma (tretí stupeň ochrany) a potenciálne CHKO Biele Karpaty
(druhý stupeň ochrany).
Žiadosť je zdôvodnená povinnosťou žiadateľa ako správcu vodného toku podľa § 39 ods.
10 písm. a) a d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Ide o opakovanú
žiadosť, pôvodné konanie orgán ochrany prírody zastavil podľa § 9 zákona č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Po preštudovaní podkladov a dodatočnom upresnení zo strany žiadateľa orgán ochrany
prírody usúdil, že dotknuté plochy nezasahujú do územia prírodnej pamiatky Rieka Myjava
a preto sa výnimka zo zákona nevyžaduje. Z rovnakého dôvodu sa nevyžaduje súhlas v súvislosti
s ochranným pásmom prírodnej pamiatky. Približné vymedzenie území so zvýšeným stupňom
Telefón
+421/961 299 671
+421/32/7411 671

Fax
+421/961 299 699
+421/32/7411 699

E-mail
oszp.tn@minv.sk

Internet
www.minv.sk/?okresny-urad-trencin

IČO
00151866

ochrany je súčasťou príloh. Pretože dotknutá plocha v CHKO Biele Karpaty nepresiahne 2 ha,
nevyžaduje sa súhlas podľa zákona ani na túto činnosť.
Týmto Vás podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oboznamujeme s podkladmi rozhodnutia
pred jeho vydaním a dávame Vám možnosť, aby ste sa v lehote do troch pracovných dní od
doručenia tohto listu vyjadrili k nemu, i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhli jeho
doplnenie. Po uplynutí uvedenej lehoty a po zvážení Vašich prípadných návrhov a pripomienok,
vydáme rozhodnutie o zastavení konania podľa § 82 ods. 9 písm. a), pretože dôvod na konanie
odpadol.
Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou
subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu podľa § 82
ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej
stránke
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientskecentra&urad=12&odbor=10&sekcia=uradna-tabula#popis (sekcia Správne konania) písomne
alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.
Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy
môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie,
oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe
(po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.
Prílohy:
1) žiadosť žiadateľa doručená 5. mája 2021, datovaná 30. apríla 2021,
2) približné vymedzenie prieniku s chránenými územiami.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Doručí sa poštou
1) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., OZ Bratislava, Správa povodia
Moravy, Pri Maline č. 1, 901 01 Malacky
2) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava
3) ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského 17, 901 01 Malacky
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Doručí sa zverejnením na internete
Dubnická Environmentálna Skupina, o. z., Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
FSC Slovensko, o. z., Krivánska 6616/30, 97a4 11 Banská Bystrica-Sásová
Iniciatíva stráže prírody, o. z., Líščie údolie 86/23, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
Lesoochranárske zoskupenie Vlk, o. z., Tulčík 310, 082 13 Tulčík
Občianske združenie Pre Prírodu, o. z., Mierové námestie 29/29, 911 01 Trenčín
OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, o. z., Trhová 3450/54, 841 01 BratislavaDúbravka
7) PRALES, o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina
8) Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, o. z., Zelinárska 4942/4, 821 08
Bratislava-Ružinov
9) Slovenský rybársky zväz, o. z., Rada Žilina, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina
10) Tilia, o. z., Jilemnického 796/6, 015 01 Rajec
11) Združenie domových samospráv, o. z., P. O. Box 218, 850 00 Bratislava
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