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Oznámenie
o začatí príprav na vydanie aktualizovaného Integrovaného programu na zlepšenie kvality
ovzdušia pre Banskobystrický kraj
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti
okresného úradu v sídle kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany
ovzdušia podľa § 22 písm. c) v spojení s § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 137/2010 Z. z.“) týmto oznamuje začatie príprav na vydanie
Integrovaného programu na zlepšenie kvality ovzdušia pre Banskobystrický kraj (ďalej len
„integrovaný program“).
Postup pri príprave, tvorbe a vydávaní integrovaného programu sa bude riadiť zákonom č. 137/2010
Z. z. a metodickými pokynmi Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré sú
zverejnené
na webovom
sídle ministerstva:
https://www.minzp.sk/ovzdusie/ochranaovzdusia/dokumenty/riadenie-kvality-ovzdusia/.
Integrovaný program sa vypracúva pre zónu, ktorou je Banskobystrický kraj.
Integrovaný program bude určovať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia prioritne zamerané na
územia Banskobystrického kraja, vymedzené ako oblasti riadenia kvality ovzdušia, kde na základe
merania dochádza k prekročeniu limitnej hodnoty alebo cieľovej hodnoty jednej alebo viacerých
znečisťujúcich látok a na rizikové oblasti identifikované na základe modelovania.
Oblasti riadenia kvality ovzdušia pre rok 2020, vymedzené na základe merania v rokoch 2017 – 2019,
možno nájsť tu: http://www.shmu.sk/sk/?page=2186.
Návrh oblastí riadenia kvality ovzdušia pre rok 2021, vymedzených na základe merania v rokoch
2018 – 2020, možno nájsť tu: https://www.minv.sk/?integrovany-program-na-zlepsenie-kvalityovzdusia-pre-banskobystricky-kraj.
Mapu
s vymedzením
rizikových
oblastí
https://dusssaaan.github.io/modelari_OMKO/orko_tif.html.

možno

nájsť

tu:

Materiály súvisiace s prípravou, tvorbou a vydávaním integrovaného programu budú priebežne
zverejňované na webovom sídle Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné
prostredie
https://www.minv.sk/?integrovany-program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-prebanskobystricky-kraj a webovej stránke projektu Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia https://dnesdycham.populair.sk/.
Verejnosť môže zasielať svoje podnety k príprave a tvorbe integrovaného programu elektronicky na
e-mailovú adresu ovzdusiebb@minv.sk.
Občianske združenia s právnou subjektivitou pôsobiace na úseku ochrany životného prostredia, ktoré
majú záujem aktívne sa podieľať na príprave a tvorbe integrovaného programu formou účasti svojho
zástupcu v pracovnej skupine, môžu oznámiť svoj záujem elektronicky na e-mailovú adresu
ovzdusiebb@minv.sk do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

