VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA
Obvodného úradu životného prostredia Bratislava
č. 2/2013 z 15. februára 2013,
ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť
riadenia kvality ovzdušia pre Hlavné mesto SR Bratislava, katastrálne
územie Bratislava-Nivy a katastrálne územie Bratislava-Nové Mesto
a znečisťujúcu látku PM10.

Obvodný úrad životného prostredia Bratislava podľa § 12 ods. 4 zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. ustanovuje:
§1
Základné ustanovenia
1. Touto všeobecne záväznou vyhláškou (ďalej len „vyhláška“) sa vydáva akčný plán na
zabezpečenie kvality ovzdušia (ďalej len „akčný plán“).
2. Akčný plán obsahuje:
a) vymedzenie územia a špecifikáciu znečisťujúcich látok s rizikom prekračovania
limitných hodnôt,
b) identifikáciu činností, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať k prekračovaniu
limitných hodnôt a identifikáciu zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré sú zahrnuté do
akčného plánu,
c) krátkodobé opatrenia na regulovanie činností a zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré
prispievajú alebo môžu prispievať k prekračovaniu limitných hodnôt (ďalej len
„krátkodobé opatrenia“) a určenie kritérií a mechanizmu ich uplatňovania.
§2
Vymedzenie územia a špecifikácia znečisťujúcich látok s rizikom prekročenia
1. Vymedzenie územia je uvedené v prílohe č. 1.
2. Špecifikácia znečisťujúcich látok s rizikom prekročenia limitných hodnôt je uvedená
v prílohe č. 2.
§3
Identifikácia činností znečistenia ovzdušia
Činnosti, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať k prekračovaniu limitných hodnôt sú:
1. Doprava.
2. Stavebná činnosť.

§4
Krátkodobé opatrenia, určenie kritérií a mechanizmu ich uplatňovania
1. Krátkodobé opatrenia sú uvedené v prílohe č. 3.
2. Subjekty uvedené v prílohe č. 3 začnú uplatňovať krátkodobé opatrenia akčného plánu už
po dosahovaní denného priemeru koncentrácie PM101 nad 45 µg/m³ tri dni po sebe ak je
predpoklad, že poveternostné podmienky sa nezlepšia.
3. Mechanizmus uplatňovania krátkodobých opatrení je uvedený v prílohe č. 4.
§5
Zrušovacie ustanovenie
Týmto ustanovením sa ruší platnosť predchádzajúcej Všeobecne záväznej vyhlášky
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 8/2010 z 11. novembra 2010, ktorou sa
vydal akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia.
§6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňa 1. marca 2013.

Ing. Peter Hanulík
prednosta Obvodného úradu životného prostredia Bratislava
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§2 písm. m) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
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Príloha č. 1
k Všeobecne záväznej vyhláške
Obvodného úradu životného prostredia Bratislava
č. 2/2013

VYMEDZENIE ÚZEMIA
1. Vymedzenie územia, pre ktoré sa vydáva akčný plán, bolo určené na základe hodnotenia
kvality ovzdušia v roku 2011 vykonaného Slovenským hydrometeorologickým ústavom v
Bratislave, ktorý je Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenou
organizáciou na sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia.
2. Tento akčný plán platí pre Hlavné mesto SR Bratislava, Mestskú časť Bratislava –
Ružinov a Bratislava – Nové Mesto, katastrálne územie Bratislava- Nivy a katastrálne
územie Bratislava - Nové Mesto.
3. Rozloha vymedzeného územia je 77,2 km2, z toho mestská časť Bratislava Ružinov - 39,7
km2 a mestská časť Bratislava Nové Mesto - 37,5 km2.
4. Počet obyvateľov vo vymedzenom území k 31. 12. 2011 je 105 543.

3

Príloha č. 2
k Všeobecne záväznej vyhláške
Obvodného úradu životného prostredia Bratislava
č. 2/2013

ŠPECIFIKÁCIA ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK
S RIZIKOM PREKRAČOVANIA LIMITNÝCH HODNÔT
Vo vymedzených katastrálnych územiach je riziko prekračovania limitnej hodnoty tejto
znečisťujúcej látky.

Znečisťujúca látka
PM10

Limitná hodnota
Denný priemer 50 μg/m3 sa nesmie prekročiť
viac ako 35-krát za kalendárny rok.
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Príloha č. 3
k Všeobecne záväznej vyhláške
Obvodného úradu životného prostredia Bratislava
č. 2/2013
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA
Činnosť / zodpovednosť

Opatrenie

Termín

Sekundárna prašnosť z automobilovej
dopravy / Magistrát hl. m. SR
Bratislavy.

Čistenie a splachovanie
komunikácií I.-III. triedy
štátnych ciest a I. a II. triedy
mestských komunikácií mimo
zimnej údržby.

Sekundárna prašnosť z automobilovej
dopravy /
Mestská časť Bratislava - Ružinov a
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto.

Čistenie a splachovanie ciest
III. a IV. triedy mimo zimnej
údržby.
Čistenie a splachovanie
mestských komunikácií III.
a IV. triedy v lokalitách ulíc
Tomášikova, Račianska,
Šancová, Legionárska
a Trnavská, mimo zimnej
údržby.
Obmedziť prašnosť
opakovaným kropením
rozsiahlejších stavenísk
a prebiehajúcich búracích prác
na stavbách.
Informovať Magistrát hl. m.
SR Bratislavy, Miestny úrad
Bratislava – Ružinov
a Miestny úrad Bratislava
Nové Mesto a Regionálny
úrad verejného zdravotníctva
Bratislava telefonicky
a elektronickou formou.

Do 24 hodín od oznámenia
Obvodného úradu životného
prostredia Bratislava, alebo
Slovenského
hydrometeorologického ústavu
o riziku prekročenia limitnej
hodnoty v zmysle § 4 vyhlášky.
Do 24 hodín od oznámenia
Obvodného úradu životného
prostredia Bratislava, alebo
Slovenského
hydrometeorologického ústavu
o riziku prekročenia limitnej
hodnoty v zmysle § 4 vyhlášky.

Sekundárna prašnosť zo stavebnej
činnosti/stavebný úrad Mestskej časti
Bratislava – Ružinov, stavebný úrad
Mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto.
Informovanie / Obvodný úrad
životného prostredia Bratislava.

Informovanie / Mestská časť Bratislava
– Ružinov a Mestská časť Bratislava Nové Mesto.

Kontrolovať obmedzovanie
prašnosti na staveniskách
v zmysle podmienok, ktoré
musia byť takto stanovené
v stavebných povoleniach.
Do 2 hodín od oznámenia
Slovenského
hydrometeorologického ústavu
o riziku prekročenia limitnej
hodnoty v zmysle § 4 vyhlášky.

Informovať Magistrát hl. m.
SR Bratislavy, Miestny úrad
Bratislava –Ružinov a Miestny
úrad Bratislava – Nové Mesto,
písomným oznámením.

Do 48 hodín od oznámenia
Slovenského
hydrometeorologického ústavu
o riziku prekročenia limitnej
hodnoty v zmysle § 4 vyhlášky.

Periodicky upozorňovať tieto
subjekty na situáciu o stave
prekročenia limitnej hodnoty
PM 10.
Informovať obyvateľov
o prekračovaní limitnej
hodnoty PM 10 - na
internetovej stránke, úradnej
tabuli a informačnom
televíznom kanáli (viď. „Text
upozornenia“).

1 x mesačne.
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Do 2 hodín po odovzdaní
informácie Obvodným úradom
životného prostredia Bratislava.

Text upozornenia
k Všeobecne záväznej vyhláške
Obvodného úradu životného prostredia Bratislava
č. 2/2013

Text upozornenia

Upozorňujeme občanov, že v súčasnosti boli v ovzduší mesta a jeho okolia
zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc. Okrem nepriaznivých poveternostných
podmienok, prispieva ku znečisteniu ovzdušia doprava a hlavne lokálne vykurovanie budov,
vrátane rodinných domov tuhými palivami. Žiadame fyzické a právnické osoby, aby pri
prevádzkovaní spaľovacích zariadení na spaľovanie pevného paliva (pece, kotly, krby)
používali iba na to určené palivo. Spaľovanie odpadu v domácom prostredí je zakázané.
V prípade, ak lokálne kúreniská a lokálne kotolne majú možnosť vykurovania zemným
plynom, je vhodné tento spôsob kúrenia aspoň dočasne uprednostniť.
Je žiaduce zvážiť aj cestovanie individuálnou automobilovou dopravou.
Zvýšené koncentrácie prachových častíc majú nepriaznivé účinky na ľudské zdravie
ako je podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom a kýchaním a podráždenie očných
spojiviek. Doporučujeme obmedziť vetranie v čase inverzie (hlavne podvečerných hodinách)
i pohyb vo vonkajšom prostredí, hlavne deťom, starším a chorým ľudom. Trvanie
nepriaznivého stavu sa podľa upozornenia SHMÚ predpokladá ešte do ………. Aktuálne
informácie o kvalite ovzdušia na území SR sú online dostupné na stránke www.shmu.sk.
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Príloha č. 4
k Všeobecne záväznej vyhláške
Obvodného úradu životného prostredia Bratislava
č. 2/2013

MECHANIZMUS UPLATŇOVANIA KRÁTKODOBÝCH OPATRENÍ

Monitorovacia
stanica

Slovenský
hydrometeorologický ústav

2 hodiny

Obvodný úrad životného
prostredia Bratislava

2 hodiny
Miestny úrad mestskej časti
Bratislava - Ružinov a Miestny
úrad mestskej časti Bratislava –
Bratislava Nové Mesto

Magistrát hlavného mesta
Slovenskej republiky
Bratislava

7

