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Vec  

Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov    

          

 

       V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie 

nasledovného  konania : 

 

Konanie  o vydaní súhlasu na aplikáciu chemických postrekov na ničenie buriny (v staničných a 

traťových koľajach v obvode ŽSR, OR Košice na území okresu Gelnica) v rokoch 2020 - 2025.     

 

Žiadateľ:  ŽSR Bratislava, OR Košice, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice l 

 

Predmet žiadosti:  

 

     Žiadosť o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických postrekov na ničenie buriny v staničných 

a traťových koľajach v obvode ŽSR, OR Košice na území okresu Gelnica v rokoch 2020 – 2025  

herbicídnym prípravkom ROSACE TF (do 2025) a DOCOPUR M750 (do 2022) kropiacou 

koľajovou sústavou v rozsahu šírky štrkového lôžka, podvalov a banketu max. 3m od osi koľaje 

na obidve strany, bez zásahu na okolité porasty. Lokálny postrek sa predpokladá uskutočniť 

chrbtovým postrekovačom. Chemické ošetrenie trate, plánované 2x ročne t . j. apríl až október sa 

plánuje v závislosti od počasia, pričom z postreku sú vylúčené úseky železničných priepustov, 

tunelov, vodných tokov, ktoré budú bližšie ako 25 m od železničnej trate. 

 

Traťová línia plánovanej aplikácie chemických látok postrekom križuje viacero území :  

 

„A“-  úsek Štefánska Huta – Margecany. Traťová línia v 1/3 sa dotýka územia európskeho 

významu SKUEV0928 Stredný tok Hornádu (2., 3., 4. Stupeň ochrany) zároveň v jednom úseku 

pretína územie európskeho významu. Traťová línia susedí s hranicou chráneného vtáčieho 

územia SKUEV036 Volovské vrchy 

„B“ - úsek Nálepkovo – Tretí Hámor. Traťová línia prechádza chráneným vtáčím územím 

európskeho významu SKUEV036 Volovské vrchy. V závere vymedzeného traťového úseku 

Nálepkovo – Tretí Hámor sa úsek dotýka územia európskeho významu SKUE0354 Hnilecké 

rašeliniská (2. stupeň ochrany).  

 

ŠOP SR, S-NP Slovenský raj, Štefánikovo nám. 9, Sp. Nová Ves ako odborná organizácia 

zabezpečujúca záujmy ochrany prírody a krajiny na území okresu Gelnica v stanovisku č. 

http://www.minv.sk/


2 
 

NPSR/555/2019-Bot. zo dňa 3.12.2019 navrhuje nevydať súhlas s aplikáciou herbicídov v úseku 

„A“ (Štefánska huta  - Margecany)  a úseku „B“  (Nálepkovo – Tretí Hámor).  

 

Žiadosť bola doručená dňa: 11.11.2019. Stanovisko ŠOP SR, S-NP Slovenský raj bolo doručené 

Okresnému úradu Gelnica dňa 9.12.2019.   
 

        V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto 

oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (valeria.demkova@minv.sk) záujem 

byť účastníkom v uvedenom správnom konaní. 

 
   

                                                                                                                            Ing. Milan Turzák 

                                                                                                                             vedúci odboru                                                                                                      
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