OKRESNÝ
ÚRAD
LUČENEC

odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie republiky č. 26, 984 36 Lučenec
V Lučenci 14.06.2019

Číslo: OU-LC-OSZP-2019/004685-3

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona číslo 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade
s § 5 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 príslušný orgán štátnej
vodnej správy podľa § 61 zákona číslo 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)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") na základe žiadosti SVP, š.p.,
OZ Banská Bystrica, Správa povodia horného Ipľa, Fiľakovská cesta 45, 984 80 Lučenec,
(IČO: 36022047) doručenej dňa 01.04.2019 a ústneho pojednávania uskutočneného dňa
21.05.2019 v rámci vodoprávneho konania vykonaného v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") prerokoval
žiadosť s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podkladov
v súlade s § 39 ods. 10 písm. d) a § 61 písm. e) vodného zákona vydáva

povolenie
na použitie listového herbicídu ROUNDUP-BIAKTIV z dôvodu ničenia inváznych druhov
rastlín pohánkovca japonského (Fallopia japonica), odstránenia nežiaducej vegetácie na
brehoch, ochranných hrádzach a medzihrádzovom priestore a plochách v lokalitách:
I. Krivánsky potok v r. km 0,00 - 13,55 v k. ú. Trebeľovce, Mikušovce, Lučenec, Opatová,
Vidiná, Tomášovce
odtokový kanál pri VN Tomášovce
Krivánsky potok v r. km 19,32-20,00 v k. ú. Lovinobaňa
Krivánsky potok v r. km 27,96-28,00 v k. ú. Mýtna
2. Ipeľ v r. km 147,70-148,15 v k. ú. Veľká nad Ipľom
Ipeľ v r. km 150,30-150,33 v k. ú. Kalonda
Ipeľ v r. km 155,90-156,40 v k. ú. Trebeľovce
3. Budinský potok v r. km 4,00-5,50 pomiestne v k. ú. Divín
4. vodný tok Tomanovský v r. km 0,0-1,150 v k. ú. Divín
5. Vodná nádrž Ružiná
6. Vodná nádrž Mýtna
7. vodný tok Bělina v r. km 11,00-15,00 pomiestne v k. ú. Šiatorská Bukovinka
8. Tuhársky potok v r. km 0,00-4,20 pomiestne v k. ú. Lučenec
Tuhársky potok v r. km 19,00-20,00 pomiestne v k. ú. Tuhár
9. Vodná nádrž Ľuboreč
10. Čamovský potok v r. km 9,50-9,80 v k. ú. šurice
II. vodný tok Ľuboreč v r. km 9,00-9,80 v k. ú. Ľuboreč

12. Vrbinský potok v r. km 0,80-2,50 a tri bezmenné prítoky v r. km 0,00-0,40 v k. ú. Kotmanová
13. potok Mašková v r. km 3,30-4,04 v k. ú. Veľká nad Ipľom
Orgán štátnej vodnej správy určuje nasledovné podmienky použitia škodlivých látok na
odstránenie nežiaducej vegetácie:______________________________________________________ _
1. Povolenie platí do 31.12.2021.
2. Presný termín vykonávania prác písomne, elektronicky, resp. teleforácky oznámiť
v termíne najneskôr 1 deň pred uskutočnením aplikácie a tiež v deň aplikácie na príslušnú
obec, v katastrálnom území, v ktorej sa bude aplikácia listového herbicídu vykonávať.
3. V deň aplikácie herbicídu potvrdiť termín na príslušnej obci, v katastrálnom území,
v ktorom sa bude aplikácia listového herbicídu vykonávať.
4. Najneskôr 1 deň pred apHkovaním a aj v deň aplikácie herbicídu informovať rybárskeho
hospodára MsO SRZ Lučenec.
5. Najneskôr 1 deň pred aplikovaním a aj v deň aplikácie herbicídu informovať tajomníka
Slovenského zväzu včelárov Lučenec p. Grexu (mail: michal.grexa@mail.t-com.sk).
6. Postreky aplikovať tak, aby priamo nezasiahli včelstvá, neapUkovať v čase kvetu
včelomilných rastlín v dosahu postrekovanej plochy.
7. Aplikácia herbicídneho prostriedku nebude realizovaná na:
■ území Prírodnej rezervácie (PR) Príbrežie Ružinej a v jej ochrannom pásme, ktoré sa
nachádza v k. ú. Ružiná a v k. ú. Divín pri Vodnej nádrži (VN) Ružiná,
■ území európskeho významu (SKUEV 0365) Prírodnej rezervácie (PR) Dálovský močiar,
ktoré sa nachádza v k. ú. Veľká nad Ipľom.
8. Pri odstraňovaní inváznych druhov rastlín, ktoré sú uvádzané v Prílohe 2a k Vyhláške
č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v platnom znení (ďalej len „vyhláška") postupovať spôsobom uvedeným v uvedenej
Prílohe č. 2a vyhlášky.
9. Pri veľkoplošnom výskyte druhu Fallopia sp. odporúčame postupovať tak, že postrek bude
aplikovaný v čase najväčšej tvorby Hstovej plochy a postrek prípadne opakovane aplikovať
po ďalšom vzídení nových jedincov.
10. Najneskôr v deň aplikácie herbicídneho prípravku informovať Okresný úrad Lučenec,
OSZP, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny o jeho začiatku a to telefonicky na
číslo 0961 652 966, alebo elektronickou poštou na adresu 1 ana.Manikova@minv.sk.
V oznámení je potrebné uviesť katastrálne územie a dotknutý vodný tok alebo vodnú
nádrž.
11. Neohrozovať, nepoškodzovať alebo neručiť živočíchy a ich biotopy. Pri vykonávaní
všetkých činností postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo
k poškodzovaniu a ničeniu - § 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny").
12. Dodržiavať povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody v zmysle § 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny a všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
13. Rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Vyhlášky
č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v platnom zneiú, vyhlášky č. 20/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Poiplie, Vyhlášky č. 30/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Cerová
vrchovina - Porimavie a súvisiacich právnych predpisov.
14. Aplikáciu listového herbicídu ROUNDUP-BIAKTIV vykonávať v súlade s prevádzkovým
poriadkom schváleným RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici rozhodnutím č. A2005/01364 zo
dňa 01.07.2005. Pracovníci vykonávajúci aplikáciu musia byť na uvedenú činnosť
preukázateľne zaškolení.
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15. Práce spojené s odstraňovaním inváznych rastlín vykonávať len na území lokalít, ktoré sú
určené v tomto rozhodnutí.
16. Dodržať koncentráciu listového herbicídu ROUNDUP-BIAKTIV predpísanú pre tento typ
použitia, uvedenú v aktuálnom Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín
a prípravkov povolených na paralelný obchod (Zoznam je uverejnený na stránke ÚKSUP
Bratislava: http:/ /www.uksup.sk/ orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy /).
17. Vykonanie aplikácie herbicídneho prípravku musí byť viazané na vhodné poveternostné
podmienky tak, aby nedošlo k zásahu vodnej hladiny prípadného splachu aplikovaného
prípravku do vodného toku.
18. Použitie prípravku bude vymedzené len na lokality uvedené v tomto rozhodnutí.
19. Obsluha (ručného a traktorového) postrekovača bude/je na uvedenú prácu zaškolená
a bude dodržiavaný prevádzkový predpis pre prácu s týmto prípravkom.
20. Následky prípadného zásahu vodnej hladiny znáša v plnej miere vykonávateľ aplikácie
a vydaním povolenia nie je zbavený zodpovednosti z pohľadu § 41 a § 42 zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Odôvodnenie
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy prevzal dňa 01.04.2019 od SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia
horného Ipľa, Fiľakovská cesta 45, 984 80 Lučenec, (IČO: 36022047) žiadosť o vydanie povolenia
na použitie škodlivých látok v nevyhnutnej miere na obmedzený čas na odstránenie nežiaducej
vegetácie podľa § 39 ods. 10 písm. d) a § 61 písm. e) vodného zákona. Jedná sa o použitie
listového herbicídu ROUNDUP-BIAKTIV z dôvodu ničenia inváznych druhov rastlín
pohánkovca japonského (Fallopia japonica), odstránenia nežiaducej vegetácie na brehoch,
ochranných hrádzach a medzihrádzovom priestore a plochách v lokalitách:
1. Krivánsky potok v r. km 0,00 - 13,55 v k. ú. Trebeľovce, Mikušovce, Lučenec, Opatová,
Vidiná, Tomášovce,
odtokový kanál pri VN Tomášovce
Krivánsky potok v r. km 19,32-20,00 v k. ú. Lovinobaňa,
Krivánsky potok v r. km 27,96-28,00 v k. ú. Mýtna,
2. Ipeľ v r. km 147,70-148,15 v k. ú. Veľká nad Ipľom,
Ipeľ v r. km 150,30-150,33 v k. ú. Kalonda,
Ipeľ v r. km 155,90-156,40 v k, ú. Trebeľovce,
3. Budinský potok v r. km 4,00-5,50 pomiestne v k. ú. Divín,
4. vodný tok Tomanovský v r. km 0,00-1,15 v k. ú. Divín,
5. Vodná nádrž Ružiná,
6. Vodná nádrž Mýtna,
7. vodný tok Bělina v r. km 11,00-15,00 pomiestne v k. ú. šiatorská Bukovinka,
8. Tuhársky potok v r. km 0,00-4,20 pomiestne v k. ú. Lučenec,
Tuhársky potok v r. km 19,00-20,00 pomiestne v k. ú. Tuhár,
9. Vodná nádrž Ľuboreč,
10. Čamovský potok v r. km 9,50-9,80 v k. ú. Šurice,
11. vodný tok Ľuboreč v r. km 9,00-9,80 v k. ú. Ľuboreč,
12. Vrbinský potok v r. km 0,80-2,50 a tri bezmenné prítoky v r. km 0,00-0,40 v k. ú. Kotmanová,
13. potok Mašková v r. km 3,30-4,04 v k. ú. Veľká nad Ipľom,
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy oznámil začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania upovedomeiúm a verejnou vyhláškou číslo OU-LC- OSZP-2019/004685 -1
zo dňa 16.04.2019 a zároveň nariadil v uvedenej veci ústne pojednávanie na deň 21.05.2019.
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Doručenie upovedomení (pozvánok) bolo preukázané u každého účastníka konania vráte
ním písomnej resp. elektronickej doručenky. Orgán štátnej vodnej správy v upovedomení
v súlade s ust. § 21 ods. 2 správneho poriadku, § 73 ods. 5 vodného zákona upozornil
účastníkov konarúa a dotknuté orgány, že svoje pripomienky a námietky si môžu uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Na ústnom pojednávaní zo
strany zástupcu Sphl Lučenec v zastúpení SVP, š.p., OZ Banská Bystrica bol doplnení termín na
dobu trvania povolenia na použitie škodlivých látok v nevyhnutnej miere na obmedzený čas,
na odstránenie nežiaducej vegetácie podľa § 39 ods. 10 písm. d) a § 61 písm. e) vodného
zákona, ktorý v žiadosti nebol uvedený (príloha č. 1). Zároveň zástupca orgánu štátnej vodnej
správy Okresného úradu Lučenec dátum platnosti trvania predmetného povolenia konkrétne
doplnil stým, že jeho platnosť bude do 31.12.2021 (príloha č. 2). Ďalej bolo uplatnené
samostatné súhlasné vyjadrenie k vydaniu predmetného povolenia pri rešpektovaní podmie
nok Okresného úradu Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy
ochrany prírody a krajiny (príloha č. 3). Ďalšie pripomienky na ústnom pojednávaní zo strany
zúčastnených vznesené neboU.
Orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu
povolenia a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
K žiadosti o vydanie povolenia na použitie postrekovej látky ROUNDUP - BIAKTIV podľa
§ 39 ods. 10 písm. d) a § 61 písm. e) vodného zákona boli predložené nasledovné doklady;
1. ) Prevádzkový poriadok ROUNDUP-BIAKTIV , vyprac, v zmysle NV SR č. 45/2002 zo dňa
15.6.2005 (kópia).
2. ) Rozhodnutie č. A 2005/01364 zo dňa 1.7.2005 vydané RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrica,
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica (kópia).
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa ust. § 53 a § 54 správneho poriadku
do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Lučenec odbor
starostlivosti o životné prostredie. Námestie republiky č. 26, 984 36 Lučenec. Ak toto rozhod
nutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť,
jeho zákoimosť môže byť preskúmaná súdom.
Doručí sa
1. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia horného Ipľa, Fiľakovská cesta 45, Lučenec
2. 2 x obec Trebeľovce - starosta obce, Trebeľovce 109, 985 31 Rapovce (Ix za účelom doručenia
rozhodnutia verejnou vyhláškou)
3. 2x obec Mikušovce - starosta obce, Mikušovce 14, 984 01 Lučenec (Ix za účelom doručenia
rozhodnutia verejnou vyhláškou)
4. 2x obec Vidiná - starosta obce. Športová 1, 985 59 Vidiná (Ix za účelom doručenia rozhodnutia
verejnou vyhláškou)
5. 2x obec Tomášovce - starosta obce. Partizánska 132, 985 56 Tomášovce (Ix za účelom doručenia
rozhodnutia verejnou vyhláškou)
6. 2x obec Lovinobaňa - starosta obce, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa (Ix za účelom doručenia
rozhodnutia verejnou vyhláškou)
7. 2x obec Mýtna - starosta obce. Mýtna 47, 985 53 Mýtna (Ix za účelom doručenia rozhodnutia
verejnou vyhláškou)
8. 2x obec Veľká nad Ipľom - starosta obce. Veľká nad Ipľom 86, 985 32 Veľká nad Ipľom (Ix za
účelom doručerda rozhodnutia verejnou vyhláškou)
9. 2x obec Kalonda - starosta obce. Mierová 67, 985 31 Rapovce (Ix za účelom doručenia
rozhodnutia verejnou vyhláškou)
10. 2x obec Divín - starosta obce. Nám. Mieru 654/3, 985 52 Divín (Ix za účelom doručenia
rozhodnutia verejnou vyhláškou)
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11. 2x obec Ružiná - starosta obce, RužinálOZ, 985 52 Divín (Ix za účelom doručenia rozhodnutia
verejnou vyhláškou)
12. 2x obec Šiatorská Bukovinka - starosta obce, Šiatorská Bukovinka 41, 985 58 Radzovce (Ix za
účelom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou)
13. 2x obec Tuhár - starosta obce, Tuhár 56, 985 12 Tuhár (Ix za účelom doručenia rozhodnutia
verejnou vyhláškou)
14. 2x obec Ľuboreč - starosta obce, Ľuboreč 138, 985 11 Halič (Ix za účelom doručenia rozhodnutia
verejnou vyhláškou)
15. 2x obec šurice - starosta obce, Šurice 179, 980 33 Hajnáčka (Ix za účelom doručenia rozhodnutia
verejnou vyhláškou)
16. 2x obec Kotmanová - starosta obce, Kotmanová 122, 985 53 Mýtna (Ix za účelom doručenia
rozhodnutia verejnou vyhláškou)
17. 2x mesto Lučenec - primátorka mesta. Novohradská 1, 984 01 Lučenec (Ix za účelom doručenia
rozhodnutia verejnou vyhláškou)
18. SRZ MO Lučenec, Hviezdoslavova 30, 984 01 Lučenec
19. SRZ - Rada Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina
20. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
21. RÚVZ, Petôfiho 1,984 38 Lučenec
22. Slovenský zväz včelárov. Svrčia 14,842 08 Bratislava 4
23. OÚ Lučenec, OSŽP - orgán štátnej správy OPaK, Námestie repubUky 26,984 36 Lučenec
1 x ostáva na Okresnom úrade Lučenec, odbore starostlivosti o životné prostredie

Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru

Toto rozhodnutie má v zmysle § 73 ods. 4 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky
a v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené v obciach
Trebeľovce, Mikušovce, Vidiná, Tomášovce, Lovinobaňa, Mýtna, Veľká nad Ipľom,
Kalonda, Divín, Ružiná, Šiatorská Bukovinka, Tuhár, Ľuboreč, Šurice, Kotmanová
a v meste Lučenec spôsobom v mieste obvyklým a na úradnej tabuli správneho orgánu.

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis;
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