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9. 

VYHLÁŠKA 

Okresného úradu Trenčín z  10. októbra 2014, 

ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia 

 pre katastrálne územia okresu Prievidza a znečisťujúcu látku PM10 a PM₂,₅ 
 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 12 ods. 1 zákona č. 137/2010  

Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 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 

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

a) spaľovanie tuhých palív  

b) zimný posyp ciest 

c) doprava 

d) výroba elektrickej energie a tepla 

e) výroba chemických látok (najmä karbidu vápnika) 

2) Zoznam zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať k prekračovaniu 

limitných hodnôt je uvedený v prílohe č. 3. 

 

§ 4 

Krátkodobé opatrenia, určenie kritérií a mechanizmu ich uplatňovania 

1) Krátkodobé opatrenia sú uvedené v prílohe č. 4. 

2) Subjekty uvedené v prílohe č.4 vykonajú krátkodobé opatrenia podľa tejto prílohy: 

a) už po dosahovaní denného priemeru koncentrácie PM10
1
 nad 45 µgm

3
 tri dni po sebe, ak je predpoklad, že 

poveternostné podmienky sa nezlepšia, 

b) ak počet prekročení limitnej hodnoty 24 hodinovej koncentrácie PM10 prekročí hodnotu 30.  

3) Mechanizmus uplatňovania krátkodobých opatrení je uvedený v prílohe č. 5. 

 
___________________________________________________ 
1 

§2 písm. m) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 
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§ 5 

Zrušovacie ustanovenie 

Touto vyhláškou sa zrušuje všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Trenčín 

č. 2/2013 zo dňa 20. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia. 

 

§6 

Účinnosť 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť pätnásty deň po jej uverejnení.  

 

 

 Ing. Štefan Bohúň v. r. 

 prednosta Okresného úradu Trenčín 

 

 
 Príloha č. 1  

 k Vyhláške č. 9/2014 Okresného úradu Trenčín  

   

VYMEDZENIE ÚZEMIA 

 

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

ovzdušia za rok 2012 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 okresu Prievidza:  

Valaská Belá, Rudnianska Lehota, Nitrianske Rudno, Dolné Vestenice, Oslany, Nitrica, Bystričany, 

Horná Ves, Kocurany, Bojnice, Čereňany, Lehota pod Vtáčnikom, Cigeľ, Temeš, Čavoj, Diviacka Nová 

Ves, Diviaky nad Nitricou, Nitrianske Sučany, Kostolná Ves, Dlžín, Horné Vestenice, Handlová, 

Prievidza, Podhradie, Radobica, Chrenovec – Brusno, Veľká Čausa, Jalovec, Chvojnica, Nitrianske 

Pravno, Poruba, Nevidzany, Ráztočno, Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany, Kanianka, 

Šutovce, Lazany, Kľačno, Opatovce nad Nitrou, Seč, Nováky, Koš, Sebedražie, Liešťany, Lipník, Malá 

Čausa, Malinová, Poluvsie, Nedožery – Brezany, Tužina, Pravenec. 

3. Rozloha vymedzeného územia je  960 km
2
. 

4. Počet obyvateľov vo vymedzenom území k 31.12.2013 je 137 050. 
 

 

 

 

                                             Príloha č. 2  

                                                                                                          k Vyhláške č. 9/2014 Okresného úradu Trenčín  

 

ŠPECIFIKÁCIA  ZNEČISŤUJÚCICH  LÁTOK 

S  RIZIKOM  PREKRAČOVANIA  LIMITNÝCH  HODNÔT 

Vo vymedzených katastrálnych územiach okresu Prievidza je riziko prekračovania limitnej hodnoty 

znečisťujúcej látky PM ( PM10 a PM₂,₅) 
 

Znečisťujúca 

látka 

Limitná hodnota 

[μg/m3] Doba spriemerovania 
Počet 

prekročení 

Tuhé častice (PM10) 50 24 hod. 35-krát / rok 

Tuhé častice (PM₂,₅) 25 1 rok  
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                                          Príloha č. 3  

                                                                                                      k Vyhláške č. 9/2014 Okresného úradu Trenčín  

ZOZNAM  ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA,  KTORÉ  PRISPIEVAJÚ ALEBO MÔŽU 

PRISPIEVAŤ K  PREKRAČOVANIU LIMITNÝCH  HODNÔT 

 

Zdroj Názov Lokalizácia 

Kategorizácia 

podľa vyhlášky MP, ŽP a  RR SR        

č. 356/2010 Z. z. 

1. 

Kotolňa 

 

(stredný zdroj 

znečisťovania 

ovzdušia) 

Handlovská energetika 

a.s. 

 

Baňa Cígeľ 

k. ú. Sebedražie 

 

 

1.1.2 Technologické celky obsahujúce 

stacionárne zdroje na spaľovanie palív 

s nainštalovaným súhrnným menovitým 

tepelným príkonom v MW ( 0,3 MW) 

2. 

Východná 

šachta - kotolňa 

na pevné palivo 

 

(stredný zdroj 

znečisťovania 

ovzdušia) 

Hornonitrianske bane 

Prievidza, a.s. 

ŤÚ Handlová 

Žiarska 50 

972 51 Handlová 

1.1.2 Technologické celky obsahujúce 

stacionárne zdroje na spaľovanie palív 

s nainštalovaným súhrnným menovitým 

tepelným príkonom v MW ( 0,3 MW) 

3. 

Výroba karbidu 

vápnika 

 

(veľký zdroj 

znečisťovania 

ovzdušia) 

Fortischem, a.s. 
M.R.Štefánika 1 

972 71 Nováky 

4.25.1 

Výroba nekovov, oxidov kovov a iných 

obdobných anorganických zlúčenín, ako 

je sodík, vápnik, kremík, fosfor, karbid 

kremíka, karbid vápnika 

4. 

ENO 

 

(veľký zdroj 

znečisťovania 

ovzdušia) 

 

SE, a.s. Elektrárne 

Nováky o.z. Zemianske 

Kostoľany 

972 43 

Zemianske 

Kostoľany 

1.1.1 

Technologické celky obsahujúce 

stacionárne zdroje na spaľovanie palív 

s nainštalovaným súhrnným menovitým 

tepelným príkonom v MW ( 50 MW) 

                                             

 

                                            Príloha č. 4  

                                                                                                         k Vyhláške č. 9/2014 Okresného úradu Trenčín  

 

KRÁTKODOBÉ  OPATRENIA 

 

Handlovská energetika, a.s., Baňa Cígeľ 

Činnosť 

alebo Zdroj Opatrenie Termín 

Kotolňa 

v prípade prevádzky uhoľnej 

kotolne ako záložného zdroja - 

okamžité odstavenie kotlov na 

spaľovanie uhlia a spustenie novej 

kotolne na  biomasu 

do 24 hodín od odovzdania 

informácie a pri trvaní 

prekračovania priebežne 
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Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., ŤÚ Handlová 

Činnosť 

alebo Zdroj Opatrenie Termín 

Údržba areálových 

komunikácií 

jarné čistenie zimných posypov, 

umývanie ciest 

od odovzdania informácie 

priebežne 

 

Fortischem a.s., Nováky 

Činnosť 

alebo Zdroj Opatrenie Termín 

Údržba areálových 

komunikácií 

vyčistenie cestných komunikácií 

od prachových nečistôt, umývanie 

ciest 

do 24 hodín od odovzdania 

informácie a pri trvaní 

prekračovania priebežne 

Výroba karbidu vápnika 

kontrola filtračných zariadení, 

odlučovačov, pri zistení poruchy 

zabezpečiť jej operatívne 

odstránenie 

do 24 hodín od odovzdania 

informácie a pri trvaní 

prekračovania priebežne 

 

              Slovenské elektrárne, a.s., o.z. Elektráreň Nováky, Zemianske Kostoľany 

Činnosť 

alebo Zdroj Opatrenie Termín 

ENO bl.č.1,2,3,4 FK 1 

pri výpadku 1 sekcie  

elektroodlučovačov  (EO) popola-    

operatívne odstránenie   poruchy, 

okamžité odstavenie zdroja 

znečisťovania pri výpadku celého 

EO 

ihneď 

ENO - Definitívne 

odkalisko, manipulácie 

s uloženým popolom 

(vyváženie popolovín 

z naplavených meandrov 

odkaliska) 

presmerovanie plavenia 

hydrozmesi, postrek povrchu 

pláže vodou, prekrytie povrchu 

prírodným 

materiálom 

do 24 hodín od odovzdania 

informácie a pri trvaní 

prekračovania priebežne,  

 

(vykonáva sa pri výmene 

meandrov) 

ENO – skládka inertného 

odpadu 

zastavenie dovozu stabilizátoru, 

vyčistenie príjazdovej 

komunikácie, spustenie postreku 

do 24 hodín od odovzdania 

informácie 

  

 Mestský úrad Prievidza, oddelenie výstavby a životného prostredia 

Činnosť 

alebo Zdroj Opatrenie Termín 

doprava, lokálne 

vykurovanie 

upozornenie v miestnych médiách 

(televízia Prievidza, internetová 

stránka mesta, mestský rozhlas)
2
 

do 24 hodín od odovzdania 

informácie a pri trvaní 

prekračovania priebežne 

doprava 

čistenie cestných komunikácií od 

prachových nečistôt a umývanie 

ciest  

do 24 hodín od odovzdania 

informácie a pri trvaní 

prekračovania priebežne 

zimné posypy 
pokropenie a následne 

odstraňovanie 

do 24 hodín od odovzdania 

informácie a pri trvaní 

prekračovania priebežne 
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              Mestský úrad Handlová, oddelenie investičnej činnosti, ÚP a ochrany ŽP 

Činnosť 

alebo Zdroj Opatrenie Termín 

doprava, lokálne 

vykurovanie 

upozornenie v miestnych médiách 

(televízia Handlová, internetová 

stránka mesta, mestský rozhlas)
2
 

do 24 hodín od odovzdania 

informácie a pri trvaní 

prekračovania priebežne 

doprava 

čistenie cestných komunikácií od 

prachových nečistôt a kropenie 

ciest 

do 24 hodín od odovzdania 

informácie a pri trvaní 

prekračovania priebežne 

zimné posypy 
pokropenie a následne 

odstraňovanie 

do 24 hodín od odovzdania 

informácie a pri trvaní 

prekračovania priebežne 

 

              Mestský úrad Nováky, oddelenie výstavby a rozvoja mesta 

Činnosť 

alebo Zdroj Opatrenie Termín 

doprava, lokálne 

vykurovanie 

upozornenie vo videotexte MÚ 

Nováky a v mestskom rozhlase
2
 

do 24 hodín od odovzdania 

informácie a pri trvaní 

prekračovania priebežne 

doprava  

čistenie cestných komunikácií od 

prachových nečistôt a kropenie 

ciest 

do 24 hodín od odovzdania 

informácie a pri trvaní 

prekračovania priebežne 

zimné posypy 
pokropenie a následne 

odstraňovanie 

do 24 hodín od odovzdania 

informácie a pri trvaní 

prekračovania priebežne 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie 

Činnosť 

alebo Zdroj Opatrenie Termín 

osvetová činnosť 

upozornenie v miestnych médiách 

(internetová stránka úradu)
2
, 

v prípade záujmu poskytnúť 

informácie obyvateľom 

o prekračovaní limitnej hodnoty 

PM10  a PM ₂,₅ 

do 24 hodín od odovzdania 

informácie a pri trvaní 

prekračovania priebežne 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Okresný úrad  Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie pre Mestský rozhlas v Prievidzi / Handlovej / Novákoch: 

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 uprednostniť aj cestovanie prostriedkami mestskej hromadnej dopravy. 

Zvýšené koncentrácie prachových častíc majú nepriaznivé účinky na ľudské zdravie ako je podráždenie horných dýchacích ciest 

s kašľom a kýchaním a podráždenie očných spojiviek. Odporúčame 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 on-line dostupné na stránke www.shmu.sk. 

Za porozumenie ďakujeme! 

 

http://www.shmu.sk/
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Príloha č. 5  

                                                                                                       k Vyhláške č. 9/2014 Okresného úradu Trenčín  

 

 

MECHANIZMUS  UPLATŇOVANIA  KRÁTKODOBÝCH  OPATRENÍ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorovacie stanice 

v Prievidzi , Handlovej  

a Bystričanoch 

Slovenský 

hydrometeorologický 

ústav 

Okresný úrad  Trenčín, 

odbor starostlivosti 

o životné prostredie 

 
tel. č.: 032 / 7408618 

kontaktná osoba: 

Mgr.Viera Graňačková 
email: 

viera.granackova@tn.vs.sk 

 

kontaktná osoba: 

Ing. Dáša Sýkorčinová 

 

Mestský úrad v Prievidzi 

tel. č.: 

 046 / 5179614 

kontaktná osoba: 

Ing.Dana Paulíková 

e-mail: 

dana.paulikova@prievidza.sk 

 

 

Mestský úrad v Handlovej 

tel. č.: 

 046 / 5192513 

kontaktná osoba: 

Mgr. Alena Hozlárová 

e-mail: 

vystavba@handlova.sk 

Slovenské elektrárne a.s. 
tel. č.: 

 0910673857 

kontaktná osoba: 

Jozef  Gramantik 

e-mail: 

jozef.gramantik@enel.com 

HBP a.s. 
tel. č.: 

0918777028 

kontaktná osoba: 

Ing. Edita Tomášiková 

e-mail: 

etomasikova@hbp.sk 

Fortischem a.s. 
tel. č.: 

 046 / 5683221 

kontaktná osoba: 

Ing. Mária Martišková 

e-mail: 

maria.martiskova@fortischem.s

k 

Smenový inžinier SE 

a.s. 
 
tel. č.: 

 046 / 5602237 

0910673228 

tel. č.: 

0905446517 

kontaktná osoba: 

Ing. Miroslav Kováč 

e-mail: 

miroslav.kovac@fortischem.sk 

MsÚ oddelenie výstavby 

a životného prostredia 
 
tel. č.: 

 046 / 5179603 

fy HATER Handlová s.r.o. 

- práce pre MsÚ 

 

tel.č. 

046/5477004 

Mestský úrad v Novákoch 

tel. č.: 

 046 / 5121516 

kontaktná osoba: 

Ing. Lucia Podivínska 

e-mail: 

podivinska.vystavba@novaky.sk 

VEPOS s.r.o., Nováky 

- práce pre MsÚ 

tel. č.: 

 046 / 5461475 

046 / 5461473 

HE a.s. 
tel. č.: 

0907732496 

kontaktná osoba: 

p. Viliam Ficel 

e-mail: 

hesro@orangemail.sk 


