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Informačná správa 

o likvidácií inváznych rastlín na území mesta Rožňava 
 

 

Spisový obal č. 2842/2022 – časový harmonogram vykonaných úkonov v rámci likvidácie 

inváznych rastlín na území mesta Rožňava 

 

23. 3. 2020  

Mesto Rožňava zaslalo žiadosť o súčinnosť na okolité obce, ako preventívne opatrenie k rozširovaniu 

inváznych rastlín do nášho katastrálneho územia. č. listu : MsÚRv/2842/2022-8515-VYST 

8. 4. 2022 

Bol spracovaný a uverejnený článok VÝZVA – Invázne rastliny na webe mesta ako aj na stránka 

ocelnik.sk a roznavskenoviny.sk. Článok bol informatívneho charakteru zameraný na informovanie 

verejnosti a obyvateľov mesta Rožňava k danej problematike. 

Marec 2022 

Vychádzajúc z mapovania inváznych rastlín v k. ú. Rožňava / Nadabula z roku 2021 bola vytypovaná 

lokalita za garážami na Komenského ul. parc. č. C KN 875/1 s výskytom Pohánkovcov ako pilotný 

projekt chemickej likvidácie Inváznych rastlín rodu Pohánkove. 

21. 4. 2022 

Mesto Rožňava zaslalo žiadosť o súčinnosť pre TSM  o zabezpečenie fyzickej likvidácie inváznych 

rastlín v k. ú. Rožňava. č. listu : MsÚRv/2842/2022-8515-VYST s prílohami. 

20. 5. 2022 

Mesto Rožňava zaslalo Výzvy na udržiavanie pozemkov. č. listov: MsÚRv/2842/2022-30549-VYST, 

MsÚRv/2842/2022-30530-VYST a MsÚRv/2842/2022-31058-VYST. 

25. 5. 2022 

Mesto Rožňava zaslalo ďalšie desať Výziev na udržiavanie pozemkov po predchádzajúcich 

obhliadkach. 

25. 5. 2022 

Mesto Rožňava zaslalo žiadosť o súčinnosť pre TSM  o zabezpečenie fyzickej likvidácie inváznych 

rastlín v k. ú. Rožňava / Nadabula. č. listu : MsÚRv/2842/2022-31113-VYST s prílohami a tabuľkou 

výskytu. 
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30. 5. 2022 

Mesto Rožňava začalo likvidáciu Pohánkovcov za garážami na ul. Komenského v spolupráci s TSM 

a f. Deskos plus. Likvidácia prebiehala v 3 fázach podľa inštrukcií f. Deskos plus. 

15. 6. 2022 

Mesto Rožňava zaslalo Výzvu na udržiavanie pozemkov. č. listov: MsÚRv/2842/2022-33337-VYST. 

19. 7. 2022 

Mesto Rožňava zaslalo Výzvy na udržiavanie pozemkov. č. listov: MsÚRv/2842/2022-36063-VYST,  

MsÚRv/2842/2022-36055VYST a MsÚRv/2842/2022-36052-VYST. 

20. 7. 2022 

Mesto Rožňava zaslalo žiadosť o súčinnosť pre TSM  o zabezpečenie fyzickej likvidácie inváznych 

rastlín v k. ú. Rožňava. č. listov: MsÚRv/2842/2022-36260-VYST s prílohami. 

27. 7. 2022 

Mesto Rožňava zaslalo Výzvu na udržiavanie pozemkov. č. listov: MsÚRv/2842/2022-36708-VYST. 

11. 8. 2022 

Bol vytvorený a odoslaný článok na kultúrne oddelenie mailom ohľadom inváznych rastlín na 

uverejnenie v Rožňavských novinách, zároveň bol článok uverejnený aj na stránke ocelník.sk. 

Jednalo sa o informácie pre obyvateľov mesta ohľadom likvidácie Inváznych rastlín rodu Zlatobyľ. 

( článok bol bohužiaľ v tlačenej verzii novín uverejnený až cca koncom októbra ) 

3. 11. 2022 

Bola ukončená III a posledná fáza likvidácie Pohánkovcov za garážami na ul. Komenského 

v spolupráci s TSM a f. Deskos plus. V jarných mesiacoch bude pozemok vizuálne skontrolovaný 

a zaznamenaný percentuálny podiel zostávajúcich inváznych rastlín z celkového množstva na parcele 

s výmerou 1000m2. 

Plán na rok 2023 

Mesto Rožňava bude naďalej sledovať vývoj a šírenie inváznych rastlín, následne vyzývať majiteľov 

na ich odstraňovanie, ktoré je dané aj zákonom. Tiež by sme sa mali zamerať na likvidáciu inváznych 

rastlín druhu Pohánkovce, ktoré sa nachádzajú vo väčšom množstve za areálom kúpaliska a v areáli 

futbalového štadióna. 

 

 

Vypracoval: Roland Lázár, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a MK 

V Rožňave, 19. 12. 2022    


