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10 
VYHLÁŠKA  

Okresného úradu Nitra č. 1/2019 zo dňa 31. júla 2019, ktorou sa vydáva akčný plán  
na zabezpečenie kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Nitra a znečisťujúcu látku PM10 

 
 
 

Okresný úrad Nitra, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 11 ods. 5 zákona 
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. 
o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
ustanovuje: 

 
§ 1 

Základné ustanovenia 
 

1) Touto  vyhláškou 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 a zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať 

k prekračovaniu limitných hodnôt, 
c) krátkodobé opatrenia na regulovanie činností a zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré prispievajú alebo 

môžu prispievať k prekračovaniu limitných hodnôt (ďalej len „krátkodobé opatrenia“) vrátane ich 
zastavenia a určenie kritérií a mechanizmu ich uplatňovania. 

    
§ 2 

Vymedzenie územia a špecifikácia znečisťujúcich látok s rizikom prekračovania limitných hodnôt 
 

1) Vymedzenie územia je uvedené v prílohe č. 1. 
2) Špecifikácia znečisťujúcich látok s rizikom prekračovania limitných hodnôt je uvedená v prílohe 

č. 2. 
 

§ 3 
Identifikácia činností a zdrojov znečisťovania ovzdušia 

 
Činnosti, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať k prekračovaniu limitných hodnôt sú 

 
a) doprava, 
b) spaľovanie tuhých palív (lokálne vykurovanie), 
c) zimný posyp ciest. 
 

§ 4 
Krátkodobé opatrenia, určenie kritérií a mechanizmu ich uplatňovania 

 
1) Krátkodobé opatrenia sú uvedené v prílohe č. 3. 
2) Subjekty uvedené v prílohe č. 4 vykonajú krátkodobé opatrenia podľa tejto prílohy, ak denný 

priemer koncentrácie PM10
1)2 bude nad 45 µg. m-3 tri dni po sebe alebo ak Slovenský hydrometeorologický 

ústav vydal oznámenie o vzniku smogovej situácie pre PM10 alebo ak vydal výstrahu pred závažnou smogovou 
situáciou pre PM10 platnú pre mesto Nitra a okolie. 

3) Mechanizmus uplatňovania krátkodobých opatrení je uvedený v prílohe č. 4. 
 

§ 5 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Touto vyhláškou sa zrušuje Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Nitra 

č. 1/2013 z  15. januára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť 
riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Nitra a znečisťujúcu látku PM10. 
 
                                                        
1 §2 písm. m) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 
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§ 6 
Účinnosť 

 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jej vyhlásení.  
 

 
 

      Ing. Karol Borik, MBA, v. r. 
prednosta  

Okresného úradu Nitra 
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Príloha č. 1  
k vyhláške Okresného úradu  Nitra č. 1/2019 

 
 

VYMEDZENIE ÚZEMIA 
 
1. Vymedzenie územia, pre ktoré sa vydáva akčný plán, bolo určené na základe hodnotenia kvality ovzdušia 

za rok 2018 vykonaného Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave, ktorý je Ministerstvom 
životného prostredia Slovenskej republiky organizáciou poverenou na sledovanie a hodnotenie kvality 
ovzdušia. 

 
2. Tento akčný plán platí pre nasledovné katastrálne územia mesta Nitra: 

Nitra, Mlynárce, Chrenová, Párovské Háje, Dolné Krškany, Horné Krškany, Mikov Dvor, Dražovce, 
Kynek, Zobor, Veľké Janíkovce. 

 
3. Rozloha vymedzeného územia je 107,80 km2 . 
 
4. Počet obyvateľov vo vymedzenom území k 31. 12. 2018 je 78 559. 
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Príloha č. 2  
k vyhláške Okresného úradu  Nitra č. 1/2019 

 
 
 

ŠPECIFIKÁCIA  ZNEČISŤUJÚCICH  LÁTOK   
S  RIZIKOM  PREKRAČOVANIA  LIMITNÝCH  HODNÔT 

 
Vo vymedzenom katastrálnom území mesta Nitra je riziko prekračovania limitných hodnôt tejto 

znečisťujúcej látky 
 

Znečisťujúca látka 24- hodinová limitná hodnota [  μg/m3] 
Tuhé častice (PM10) 50  

 



Čiastka 7/2019  Vestník vlády Slovenskej republiky  Strana    
 

     49 

Príloha č. 3  
k vyhláške Okresného úradu  Nitra č. 1/2019 

 
KRÁTKODOBÉ  OPATRENIA   

 
Mestský úrad v Nitre 

Činnosť 
alebo Zdroj Opatrenie Termín 

doprava, lokálne 
vykurovanie, sekundárna 

prašnosť zo stavebnej 
činnosti 

upozornenie  na úradnej tabuli      
( internetová stránka mesta )2 

do 24 hodín od odovzdania 
informácie Okresného úradu 
Nitra a  počas celého obdobia 

aktivácie akčného plánu 
lokálne vykurovanie upozornenie prostredníctvom 

rozhlasu mestskej časti 
Janíkovce2 

do 24 hodín od odovzdania 
informácie Okresnému úradu 
Nitra a počas celého obdobia 

aktivácie akčného plánu 
 

Mestský úrad v Nitre- stredisko mestských služieb Nitra 
Činnosť 

alebo Zdroj Opatrenie Termín 

doprava zvýšené čistenie a kropenie ciest, 
prípadné zmývanie komunikácií 

do 24 hodín od odovzdania 
informácie Okresného úradu 
Nitra a počas celého obdobia 

aktivácie akčného plánu 
 

Okresný úrad Nitra 
Činnosť 

alebo Zdroj Opatrenie Termín 

osvetová činnosť upozornenie na úradnej tabuli 
(internetová stránka úradu)2 

do 24 hodín od odovzdania 
informácie od Slovenského 

hydrometeorologického ústavu 
o denných koncentráciách 

z monitorovacích staníc a počas 
celého obdobia aktivácie 

akčného plánu 
 
2 Okresný úrad Nitra a Mestský úrad v Nitre upozorňuje občanov mesta: 

 
Upozorňujeme občanov, že v súčasnosti boli v ovzduší mesta a jeho okolia zaznamenané zvýšené 

koncentrácie prachových častíc. Okrem nepriaznivých poveternostných podmienok, prispieva k 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 tuhého 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 obmedzenie cestovania individuálnou automobilovou dopravou. 

Zvýšené koncentrácie prachových častíc majú nepriaznivé účinky na ľudské zdravie.  Zdravotné 
účinky závisia nielen od veľkosti, ale aj od chemického zloženia častíc. Dlhodobá expozícia môže mať 
negatívne účinky na dýchací a kardiovaskulárny systém. K akútnym účinkom môže patriť dráždenie očí, nosa, 
hrdla, sprevádzané kašľom a kýchaním a bolesti hlavy. 

Doporučujeme: 

 sledovať aktuálne koncentrácie na webovom sídle Slovenského hydrometeorologického úradu 
(www.shmu.sk), 

 obmedziť pohyb a fyzickú aktivitu vonku, 
 obmedziť vetranie, prípadne ho presunúť do častí dňa s nižšími koncentráciami. 
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Príloha č. 4  
k vyhláške Okresného úradu  Nitra č. 1/2019 

 
 

MECHANIZMUS  UPLATŇOVANIA  KRÁTKODOBÝCH  OPATRENÍ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
Slovenský 

hydrometeorologický ústav 

oznámi OÚ Nitra do 15.00 hod. 
nasledujúceho dňa 24 hodinové 

denné koncentrácie tuhých 
častíc PM10 

 
Okresný úrad  Nitra 

zabezpečí uverejnenie 
výzvy a kontaktuje: 

Stredisko mestských 
služieb Nitra 

zabezpečiť plnenie  
opatrení podľa  

prílohy č. 3 vyhlášky 

 
Monitorovacia stanica 

kvality ovzdušia 

meria  koncentráciu 
tuhých znečisťujúcich 

látok 

Mgr. Miloš Kocúr 
t. č. 037/6502230 
Ing. Jarmila Najšelová 
t. č. 037/6502295 

Ing. Ľubomír Muzika 
t. č. 037/7416637 
Lubomir.Muzika@msunitra.sk 
t. č. 0905626096 

Mestský úrad    
v Nitre 

zabezpečiť plnenie 
opatrení podľa  

prílohy č. 3 vyhlášky 
 

Mgr. Halák 
t. č. 037/6586045 
pavolhalak@gmail.com 

Mestský úrad    
v Nitre 

zabezpečiť plnenie 
opatrení podľa  

prílohy č. 3 vyhlášky 
 


