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Vec
Vyhlásenie začatia uplatňovania opatrení akčného plánu na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasť
riadenia kvality ovzdušia mesto Prešov a obec Ľubotice v roku 2017
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a
vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že v dňoch 20.1.2017 - 22. 1. 2017
bol v oblasti riadenia kvality ovzdušia, vymedzenej územím mesta Prešov a obce Ľubotice,
dosiahnutý denný priemer koncentrácie tuhých častíc PM10 45 µg.m-3 tri dni po sebe a zároveň je
predpoklad, že poveternostné podmienky sa nezlepšia.
Podľa § 4 Všeobecne záväznej vyhlášky Obvodného úradu životného prostredia Prešov č.
2/2013 z 21. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre
územie mesta Prešov a obce Ľubotice a znečisťujúcu látku PM10 sú právnické osoby uvedené
v prílohe č. 3 povinné realizovať krátkodobé opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.
Údaje o znečistení ovzdušia, na základe ktorých sa vyhlásilo uplatňovanie opatrení akčného
plánu, boli doručené elektronickou poštou od monitoringu Slovenského hydrometeorologického
ústavu. Text všeobecne záväznej vyhlášky je zverejnený vo Vestníku vlády SR čiastka 1, ročník
23 z 28.2.2013 na webovej adrese http://www.minv.sk/?ciastka-1-vydana-28-2-2013. Akčný
plán sa vydáva a realizuje v zmysle § 12 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov.
Doporučený text pre informovanie občanov:
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.
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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 v podvečerných hodinách) i pohyb vo
vonkajšom prostredí, hlavne deťom, starším a chorým ľudom. Aktuálne informácie o kvalite
ovzdušia na území SR sú on-line dostupné na stránke www.shmu.sk.
S pozdravom

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru
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