
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zmene podľa zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“). 

a) Okresný úrad Michalovce,  Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, oznamuje 

verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti „ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR 

výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV“   podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 

ods. 2, písm. c) zákona. 

Príslušný orgán  Okresný úrad Michalovce 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Námestie slobody 1 

071 01 Michalovce 

Názov navrhovanej 

činnosti  

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „ŽST Maťovce, 

predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. 

s TV“ 

Miesto realizácie Maťovské Vojkovce 

Predmet činnosti  Zámerom ŽSR a prvoradým cieľom tejto stavby je odstránenie 

nevyhovujúceho stavu výhybiek č. 6š až 11š, a zároveň úprava 

dĺžok vchodových koľají č. 1š až 4š tak, aby nebolo nutné deliť 

prichádzajúce súpravy z Ukrajina, ale prijímať ich ako ucelené 

súpravy. Pre splnenie tohto zámeru je preto potrebné zmeniť 

usporiadanie sledu a hlavne polohu situovania novo vkladaných 

výhybiek, čo si súčasne vyžiada zmenu v číslovaní týchto 

výhybiek. Na základe týchto hore uvedených zmien bude preto 

nutné spoločne s rekonštrukciou železničného spodku a zvršku 

vykonať aj úpravy existujúceho zabezpečovacieho zariadenia, 

trakčného vedenia, vonkajšieho osvetlenia a úpravy DOO. Stavbou 

budú dotknuté existujúce inžinierske siete v mieste predĺženia 

koľají, a dôjde k odstráneniu spodnej časti pôvodného stanovišta 

výhybkára č. II. Cieľom stavby je zlepšenie stavu infraštruktúry 

ŽSR za použitia nových štandardných prvkov v sieti ŽSR, a 

súčasne zníženie počtu posunov, čím sa dosiahne skrátenie doby 

pobytu súprav na staničných koľajach a dôjde k zrýchleniu 

dynamiky jázd. 

Navrhovateľ  Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ako príslušný orgán 

štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. 

k) a § 56 zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 23.12.2022 doručením oznámenia od 
Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 

31 364 501. Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto 

konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu. 

b) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:  

povolenie  činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom    

poriadku    

c) Neuvádzame 

d) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke  

www.enviroportal.sk. 



e) Dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej 

tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a 

miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia 

o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia 

uvedených informácií.  

f) Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene 

navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 29 ods. 

8) zákona na adresu: 

Okresný úrad Michalovce  

 Odbor starostlivosti o životné prostredie  

 Námestie slobody 1 

 071 01  Michalovce 

         Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené 

dotknutej obci. 

Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia 

železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 

P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 

   

g) Neuvádzame 


