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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY

1.
VÝNOS
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 3/2008 z 3. apríla 2008
o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§1
Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „dotácia“)
sa môže poskytnúť z rozpočtovej kapitoly ministerstva obci,
a) ktorá zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie (ďalej len “prenesený výkon“)
podľa osobitných predpisov1) alebo
b) v ktorej je sídlo spoločného obecného úradu.2)
§2
(1) Dotácia sa určuje podľa počtu obyvateľov obce tak, že celková suma finančných prostriedkov vyčlenená v štátnom
rozpočte na príslušný rozpočtový rok na financovanie preneseného výkonu, schválená zákonom o štátnom rozpočte za
príslušný rozpočtový rok, sa vydelí počtom obyvateľov v Slovenskej republike a vynásobí sa počtom obyvateľov s trvalým
pobytom na území obce.
(2) Pri určení počtu obyvateľov sa vychádza z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky zistených k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa zostavuje štátny rozpočet, na základe ktorého sa poskytuje dotácia na prenesený
výkon.

§3
Dotáciu výkonu štátnej správy na úseku  ochrany prírody a krajiny nemožno poskytnúť obci, v ktorej na celom jej
území má vyhradenú pôsobnosť obce obvodný úrad životného prostredia podľa osobitného predpisu;3) obci, na ktorej úze1)

2)
3)

§ 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení zákona č.
184/2002 Z.z..
§ 34 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
§ 63 ods. 1 až 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z.z.
§ 19 zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami.
§ 3 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.
§ 68 písm. h ) zákona č. 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

3

mí si obvodný úrad životného prostredia vyhradil pôsobnosť iba na jeho časti, možno poskytnúť dotáciu v pomernej časti
k výmere územia obce s nevyhradenou pôsobnosťou.
§4
Zrušuje sa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. 5/2005 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie (oznámenie
č. 535/2005 Z. z.) v znení výnosu z  20. marca 2007 č. 1/2007 (oznámenie č. 178/2007 Z.z.).

§5
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Jaroslav Izák v.r.
minister životného prostredia
Slovenskej republiky
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2.
V Š E O B E C N E Z Á VÄ Z N Á V Y H L Á Š K A
Krajského úradu životného prostredia Trnava
č. 1/2008 z 1. januára 2008,
ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
Krajský úrad životného prostredia v Trnave podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o
ovzduší) v znení neskorších predpisov 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 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) doprava (cestná, železničná),
b) priemyselné spaľovanie,
c) priemyselná výroba,
d) lokálne vykurovanie (vykurovanie v krboch),
e) zimný posyp.

2) Zoznam zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať k prekračovaniu limitných hodnôt je
uvedený v  prílohe č. 3.
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§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 ak počet prekročení limitnej hodnoty 24 hodinovej koncentrácie pre PM101) prekročí hodnotu 30.
3)

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

§5
Zrušovacie ustanovenie
Touto vyhláškou sa zrušuje Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trnave č. 1/2005 zo 4.
januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia.

§6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2008.

Ing. Ingrid Barteková, v. r.
prednostka
Krajského úradu životného prostredia Trnava

1)

§2 písm. z) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov
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Príloha č. 1
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 1/2008
Krajského úradu životného prostredia Trnava
VYMEDZENIE ÚZEMIA
1.

Vymedzenie územia, pre ktoré sa vydáva akčný plán, bolo určené na základe hodnotenia kvality ovzdušia v roku 2007
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 katastrálne územie Mesta Trnava.

3.

Rozloha vymedzeného územia je: 7 153 ha, t. j. 71, 53 km2.

4.

Počet obyvateľov vo vymedzenom území k 31.12.2006: 68 778.

Príloha č. 2
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 1/2008
Krajského úradu životného prostredia Trnava

ŠPECIFIKÁCIA ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK
S RIZIKOM PREKRAČOVANIA LIMITNÝCH HODNÔT
Vo vymedzenom katastrálnom území Mesta Trnava je riziko prekračovania limitnej hodnoty tejto znečisťujúcej látky

Znečisťujúca látka
PM10

Limitná hodnota [ μg/m3]
50
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Príloha č. 3
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 1/2008
Krajského úradu životného prostredia Trnava
ZOZNAM ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA, KTORÉ PRISPIEVAJÚ ALEBO MÔŽU PRISPIEVAŤ
K PREKRAČOVANIU LIMITNÝCH HODNÔT

Zdroj

Názov

Lokalizácia

Kategorizácia
podľa vyhlášky MŽP SR
č. 706/2002 Z. z.
v znení vyhlášky MŽP SR č.
410/2003 Z. z.

1.

Nízkogramážne rohože

Johns Manville Slovakia a.s.,
Strojárenská č. 1, Trnava

3.7.1

2.

Rohože

Johns Manville Slovakia a.s.,
Strojárenská č. 1, Trnava

3.7.1

3.

Sklad surovín, kmenáreň,
pneudoprava

Johns Manville Slovakia a.s.,
Strojárenská č. 1, Trnava

3.7.1

4

Sekanie a sušenie vlákna

Johns Manville Slovakia a.s.,
Strojárenská č. 1, Trnava

3.7.1

5.

Taviaci agregát č. 2

Johns Manville Slovakia a.s.,
Strojárenská č. 1, Trnava

3.7.1

6.

Taviaci agregát č. 3

Johns Manville Slovakia a.s.,
Strojárenská č. 1, Trnava

3.7.1

7.

Taviaci agregát č. 5

Johns Manville Slovakia a.s.,
Strojárenská č. 1, Trnava

3.7.1

8.

Úprava vlákna, sekanie vlákna,
fixácia

Johns Manville Slovakia a.s.,
Strojárenská č. 1, Trnava

3.7.1

9.

Úprava vlákna – sušiarne VKS

Johns Manville Slovakia a.s.,
Strojárenská č. 1, Trnava

3.7.1

10.

Úprava vlákna – sušiarne VKS

Johns Manville Slovakia a.s.,
Strojárenská č. 1, Trnava

3.7.1

11.

Vysokofrekvenčné sušiarne
vlákna – TA č.3

Johns Manville Slovakia a.s.,
Strojárenská č. 1, Trnava

3.7.1

12.

Várňa lubrikácií

Johns Manville Slovakia a.s.,
Strojárenská č. 1, Trnava

3.7.1

13.

Boxy povrchovej úpravy – PNV ŽOS Trnava, a. s., Koniarekova 19,
Trnava
hala N2 (Ns,Ng linka)- NO 02

6.3.1

14.

Boxy povrchovej úpravy – POV ŽOS Trnava, a. s., Koniarekova 19,
hala N1 – NO 01
Trnava

6.3.1

15.

Striekacia – sušiaca kabína
osobných vagónov

ŽOS Trnava, a. s., Koniarekova 19,
Trnava

6.3.1

16.

Termické čistenie kovových
predmetov

ŽOS Trnava, a. s., Koniarekova 19,
Trnava

2.8.2

17.

Plynová pec vypaľovacia

ŽOS Trnava, a. s., Koniarekova 19,
Trnava

2.8.2

18.

Zlieváreň Trnava

Zlieváreň Trnava s. r. o.,
Coburgova 48, Trnava

2.4.1
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Zdroj

Názov

Lokalizácia

Kategorizácia
podľa vyhlášky MŽP SR
č. 706/2002 Z. z.
v znení vyhlášky MŽP SR č.
410/2003 Z. z.

19.

Kotolňa

Swedwood Slovakia
s. r. o., Nitrianska cesta 4, Trnava

1.1.2

20.

Priemyselné spracovanie dreva

Swedwood Slovakia
s. r. o., Nitrianska cesta 4, Trnava

6.9.1

Príloha č. 4
k Všeobecne záväznej vyhláške č.1/2008
Krajského úradu životného prostredia Trnava

KRÁTKODOBÉ OPATRENIA

Činnosť alebo zdroj / Zodpovednosť
Doprava/
Okresné riaditeľstvo policajného zboru
Trnava Okresný dopravný
Inšpektorát

Štátna správa/KÚŽP Trnava

Opatrenie
1. Kontrola dodržiavania
zákazu prejazdu nákladnej
automobilovej dopravy na
križovatke ulíc Dohnányho
a Kollárovej
2. Zabezpečiť upozornenie
v miestnych médiách a na
úradnej tabuli
(internetová stránka mesta, KÚŽP
Trnava)1

Štátna správa/OÚŽP Trnava

3. Informácia na úradnej tabuli
OÚŽP Trnava

Čistota mesta/
Správa mestského majetku (zriaďovateľ
Mesto Trnava)

4. Skrápanie komunikácií
v blízkosti monitorovacej
stanice, prípadne zmývanie
komunikácií2

Čistota mesta/
Správa mestského majetku
(zriaďovateľ Mesto Trnava)
Správa a údržba Trnavského
samosprávneho kraja
(zriaďovateľ Trnavský
samosprávny kraj)

5. Odstránenie zimného
posypu

6. Vyhlásenie obmedzenia
spaľovania tuhých palív
Lokálne vykurovanie (vykurovanie krbmi)/ v lokálnych kúreniskách - krboch
Mesto Trnava
7. Upozornenie v médiách
(internetová stránka mesta, KÚ
ŽP Trnava) 3
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Termín
Do dvoch hodín od
oznámenia KÚŽP
Trnava a pri trvaní
prekračovania priebežne
Do dvoch hodín od
oznámenia SHMÚ
Bratislava a pri trvaní
prekračovania priebežne
Do dvoch hodín od
oznámenia KÚŽP
Trnava a pri trvaní
prekračovania priebežne
Do dvoch hodín od
oznámenia KÚŽP
Trnava a pri trvaní
prekračovania priebežne

Do dvoch hodín od
oznámenia KÚŽP
Trnava

Do dvoch hodín od
oznámenia KÚŽP
Trnava

Činnosť alebo zdroj / Zodpovednosť

Opatrenie

Termín

Priemyselný sektor/
Zdroje znečisťovania ovzdušia, tak ako
sú uvedené v prílohe č. 3 tejto vyhlášky

8. Revízia a kontrola
filtračných zariadení

Do dvoch hodín od
oznámenia KÚŽP
Trnava a pri trvaní
prekračovania priebežne

Priemyselný sektor/
Zdroje znečisťovania ovzdušia, tak ako
sú uvedené v prílohe č. 3 tejto vyhlášky

9. Zabezpečiť skrápanie
areálových komunikácii
a zariadení staveniska u tých
prevádzkovateľov , kde
prebiehajú rekonštrukčné
a stavebné práce s možným
únikom tuhých znečisťujúcich
látok2

Do dvoch hodín od
oznámenia KÚŽP
Trnava a pri trvaní
prekračovania priebežne

Krajský úrad životného prostredia Trnava upozorňuje občanov mesta:
1
Dňa .............. bol prekročený povolený počet limitných hodnôt tuhých častíc do veľkosti 10 µm v ovzduší, čo môže mať nepriaznivé účinky na ľudské
zdravie ako aj podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom a kýchaním a podráždenie očných spojiviek.
Túto situáciu spôsobuje najmä doprava a lokálne vykurovanie tuhými palivami, hlavne v krboch . Preto apelujeme na občanov mesta, aby obmedzili cestovanie osobnou automobilovou dopravou a využili mestskú hromadnú dopravu.
Za porozumenie ďakujeme!
2

V prípade mrazu a dažďa sa toto opatrenie nevykonáva.

3
Dňa ............... bol prekročený povolený počet limitných hodnôt tuhých častíc do veľkosti 10 µm v ovzduší, čo môže mať nepriaznivé účinky na ľudské
zdravie.
Túto situáciu spôsobuje najmä doprava a lokálne vykurovanie tuhými palivami.
Na základe Všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2008 Krajského úradu životného prostredia v Trnave, ktorou sa vydáva Akčný plán na zabezpečenie kvality
ovzdušia, žiadame občanov mesta, aby po dobu 1 týždňa obmedzili v rámci svojich možností vykurovanie domácnosti tuhými palivami, prašné stavebné
práce a cestovanie individuálnou automobilovou dopravou.
Za porozumenie ďakujeme!
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Príloha č. 5
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 1/2008
Krajského úradu životného prostredia Trnava
MECHANIZMUS UPLATŇOVANIA KRÁTKODOBÝCH OPATRENÍ

Názov subjektu

Telefón

Povinnosť, termín
Informovať subjekty uvedené v prílohe č.4 , ihneď.
Zabezpečiť plnenie opatrení výzvou zodpovedným dotknutým orgánom v termíne ako je uvedené v prílohe č. 4
tejto vyhlášky
Informovať subjekty uvedené v prílohe č. 4 tejto vyhlášky,
priebežne
Ako zriaďovateľ Správy a údržby Trnavského samosprávneho kraja zabezpečiť plnenie opatrení č. 5 v termíne ako
je uvedené v prílohe č. 4 tejto vyhlášky

Krajský úrad životného prostredia 033/5564 251
Trnava
033/5564 256
Obvodný úrad životného prostredia Trnava

033/5564 341
033/5564 376

Trnavský samosprávny kraj

033/5933471

Okresné riaditeľstvo
policajného zboru Trnava, Okresný dopravný
inšpektorát

0961 10 1111

Zabezpečiť plnenie opatrenia č. 1 tejto vyhlášky

033/3236236
033/3236247
033/5918521
033/5918729
033/5930316
033/5930216
033/5567101
033/5567570
033/5955600
033/5955680

Zabezpečiť plnenie opatrení č. 2, 4, 5, 6, 7 v termíne ako
je uvedené v prílohe č. 4 tejto vyhlášky

Mesto Trnava
* Johns Manville Slovakia
s. r. o., Trnava
* Swedwood Slovakia
s. r. o., Trnava
* ŽOS Trnava, a.s., Trnava
* Zlieváreň Trnava s. r. o

Zabezpečiť plnenie opatrení č. 8, 9 v termíne ako je uvedené v prílohe č. 4 tejto vyhlášky
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3.
V Š E O B E C N E Z Á VÄ Z N Á V Y H L Á Š K A
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
č. 6/2007 z 10. októbra 2007,
ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
(zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov 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 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) výroba magnezitu, výroba vápna,
b) doprava (minerálny prach, prach z ulíc),
c) lokálne vykurovanie tuhým palivom

2) Zoznam zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať k prekračovaniu limitných hodnôt je
uvedený v prílohe č.3.
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§4
Krátkodobé opatrenia, určenie kritérií a mechanizmus ich uplatňovania

1 ) Krátkodobé opatrenia sú uvedené v prílohe č. 4.
2 ) Subjekty uvedené v prílohe č.4 vykonajú krátkodobé opatrenia podľa tejto prílohy ak počet prekročení limitnej hodnoty 24 hodinovej koncentrácie pre PM101) prekročí hodnotu 30.
3 ) Mechanizmus uplatňovania krátkodobých opatrení je uvedený v prílohe č. 5.
§5
Zrušovacie ustanovenie
Touto vyhláškou sa zrušuje vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 1/2005 zo 4.januára 2005,
ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia.

§6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2008.

RNDr. Marián Siekela, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici

1)

§2 písm. y) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov
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Príloha č. 1
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 6/2007
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
VYMEDZENIE ÚZEMIA
1.

2.
3.
4.

Vymedzenie územia, pre ktoré sa vydáva akčný plán, bolo určené na základe hodnotenia kvality ovzdušia v roku 2007
vykonaného Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave, ktorý je Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky organizáciou poverenou na sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia.
Tento akčný plán platí pre nasledovné katastrálne územia: Hnúšťa, Brádno miestna časť, Hačava miestna časť, Likier
miestna časť, Polom miestna časť, Rimavské Brezovo, Tisovec, Rimavská Píla miestna časť.
Rozloha vymedzeného územia: 206 km2.
Počet obyvateľov vo vymedzenom území k  31.12.2006: 12 060.

Príloha č. 2
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 6/2007
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici

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 [ μg/m3]
50

Príloha č. 3
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 6/2007
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
ZOZNAM ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA, KTORÉ PRISPIEVAJÚ
ALEBO MÔŽU PRISPIEVAŤ K PREKRAČOVANIU LIMITNÝCH HODNÔT

Názov zdroja

Lokalizácia
zdroja

Názov prevádzkovateľa

Výroba vápna

Calmit spol. s.r.o.

Výroba magnezitových
produktov

INTOCAST Slovakia a.s.

Závod Tisovec
980 61 Tisovec
Hnúšťa 130
981 01 Hnúšťa
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Kategorizácia
podľa vyhlášky MŽP SR č.
706/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov
3.3.1.
3.4.1.

Príloha č. 4
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 6/2007
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici

KRÁTKODOBÉ OPATRENIA
Názov subjektu/ činnosť

Opatrenie

1. Obmedzenie, resp. zastavenie zhadzovania
vyťaženého vápenca v lome v čase sucha
Calmit spol. s.r.o./
Výroba vápna

2. Krátkodobé pozastavenie výroby vápenného
hydrátu na hydratizačnej stanici (1-2 pracovné zmeny
idúce po sebe v priebehu 1 mesiaca), v tom čase
mletie vápna
3. Nevyvážanie (haldovanie ) vápna v čase sucha

Komunikácie
4. Intenzívne kropenie ciest v areáli závodu v čase
sucha

INTOCAST Slovakia a.s.
/Výroba magnezitových
produktov

1. Obmedzenie činnosti rotačnej pece pri súčasnej
prevádzke etážovej pece
1. Intenzívne kropenie ciest v meste v čase sucha
mimo zimného obdobia

Mesto Hnúšťa
Brádno m. časť
Hačava m. časť
Likier m. časť
Polom m. časť

Mesto Tisovec
Rimavská Píla m. časť

Termín
Od odovzdania informácie
priebežne do konca kalendárneho
roka
Od odovzdania informácie
nasledujúca pracovná
zmena a priebežne do konca
kalendárneho roka
Od odovzdania informácie
priebežne do konca kalendárneho
roka
Do 2 hodín od odovzdania
informácie a priebežne pri
prekračovaní limitnej hodnoty pre
PM10
do konca kalendárneho roka
Od odovzdania informácie do
konca kalendárneho roka

Do 2 hodín od odovzdania
informácie v čase do 12,00 hod.,
nasledujúci pracovný deň od
odovzdania informácie po 12.00
hod. a priebežne pri prekračovaní
limitnej hodnoty pre PM10
do konca kalendárneho roka
Do 2 hodín od odovzdania
2. Informovať obyvateľov oznamom2 v miestnom
informácie a priebežne pri
rozhlase, na úradnej tabuli o prekračovaní limitnej
prekračovaní limitnej hodnoty pre
hodnoty pre PM10 a vyzvať ich na obmedzenie aktivít ,
PM10do konca kalendárneho roka
ktoré prispievajú ku zvyšovaniu koncentrácie PM10
1. Skrápanie komunikácií v meste v čase sucha mimo
Nasledujúci pracovný deň po
zimného obdobia
odovzdaní informácie a priebežne
pri prekračovaní limitnej hodnoty
pre PM10
do konca kalendárneho roka
Do 2 hodín od odovzdania
informácie a priebežne pri
2. Informovať obyvateľov oznamom2 v miestnom
rozhlase, na úradnej tabuli o prekračovaní limitnej
prekračovaní limitnej hodnoty pre
hodnoty pre PM10 a vyzvať ich na obmedzenie aktivít , PM10do konca kalendárneho roka
ktoré prispievajú ku zvyšovaniu koncentrácie PM10
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Názov subjektu/ činnosť

Opatrenie

Termín

Do 2 hodín od odovzdania
Informovať obyvateľov oznamom2 v miestnom
informácie a priebežne pri
rozhlase, na úradnej tabuli o prekračovaní limitnej
Obec Rimavské Brezovo
prekračovaní limitnej hodnoty pre
hodnoty pre PM10 a vyzvať ich na obmedzenie aktivít ,
PM10
ktoré prispievajú ku zvyšovaniu koncentrácie PM10
do konca kalendárneho roka
Zintenzívnenie kontrolnej činnosti v súlade s § 35
zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších Od odovzdania informácie
Obvodný úrad životného
predpisov zameranej na plnenie a dodržiavanie
do konca kalendárneho roka
prostredia Rimavská Sobota
opatrení z akčného plánu u subjektov podľa vlastného jedenkrát za mesiac
výberu
Od odovzdania informácie do
Regionálny úrad verejného Spolupráca s ObÚŽP pri výkone štátneho dozoru
zdravotníctva Rimavská
podľa § 21 ods.3 písm. i) zákona č. 272/1994 Z. z. o
konca kalendárneho roka podľa
Sobota
ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
požiadavky ObÚŽP
Do jednej hodiny od oznámenia
SHMÚ o počte prekročení
Krajský úrad životného
Spolupráca s dotknutými subjektami a informovanie
limitnej hodnoty pre PM10 nad
prostredia v Banskej
verejnosti na úradnej tabuli alebo internetovej stránke
hodnotu 30,
Bystrici
úradu
informovanie verejnosti priebežne
do konca kalendárneho roka

2

Odporučený text pre oznam:

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici a Mestský úrad v Hnúšti, v Tisovci (Obecný úrad v Rimavskom Brezove) upozorňuje občanov mesta
(obce):
Dňa ................ bol prekročený povolený počet prekročení limitnej hodnoty tuhých častíc do veľkosti 10 µm v ovzduší, čo môže mať nepriaznivé účinky
na ľudské zdravie ako je podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom a kýchaním a podráždenie očných spojiviek.
Túto situáciu spôsobuje okrem priemyselného sektoru aj doprava a lokálne vykurovanie domov tuhými palivami.
Na základe Všeobecne záväznej vyhlášky č.6/2007 Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici, ktorou sa vydáva Akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia, žiadame občanov mesta (obce), aby po dobu 1 týždňa obmedzili v rámci svojich možností vykurovanie domácností tuhými palivami,
prašné stavebné práce a cestovanie individuálnou automobilovou dopravou.
Táto všeobecne záväzná vyhláška bola spracovaná na základe §12 zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a schválená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a je dostupná k nahliadnutiu na Obvodnom úrade životného prostredia v Rimavskej Sobote.
Za porozumenie ďakujeme.
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Príloha č. 5
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 6/2007
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
MECHANIZMUS UPLATŇOVANIA KRÁTKODOBÝCH OPATRENÍ
1.

2.

3.

4.
5.

Slovenský hydrometeorologický ústav po zistení počtu prekročení 24 hodinovej limitnej hodnoty pre PM10 30, oznámi
túto skutočnosť do 1 hodiny prostredníctvom e-mailu a telefónu v pracovnej dobe od 7,00 do 15,00 hod. Krajskému
úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
Krajský úrad životného prostredia v   Banskej Bystrici na základe oznámenia Slovenského hydrometeorologického
ústavu v pracovnej dobe od 7,00 do 15,00 hod. odovzdá informáciu o prekročení 24 hodinovej limitnej hodnoty pre
PM10  prostredníctvom e-mailu a telefónu do l hodiny:
•
Obvodnému úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote
•
Prevádzkovateľom zdrojov uvedeným v prílohe č. 3 tejto vyhlášky
•
Mestu Tisovec , Mestu Hnúšťa , Obci Rimavské Brezovo
•
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote
Po odovzdaní informácie o prekročení 24 hodinovej limitnej hodnoty pre PM10  prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia uvedení v prílohe č.3 tejto vyhlášky,  Mesto Tisovec, Mesto Hnúšťa, Obec Rimavské Brezovo, Obvodný
úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote vykonajú opatrenia v termínoch podľa prílohy č. 4 tejto vyhlášky
Prenos informácií je zabezpečený cez kontaktné osoby, ktorých menný a telefónny zoznam je vedený v adresári na
Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici a Obvodnom úrade životného prostredia v Rimavskej Sobote
Schéma mechanizmu uplatňovania krátkodobých opatrení je nasledovná

Odovzdanie informácie do:
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4.
V Š E O B E C N E Z Á VÄ Z N Á V Y H L Á Š K A
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
č. 7/2007 z 10. októbra 2007,
ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
(zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov 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 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) výroba magnezitu a bázických žiaruvzdorných materiálov
b) doprava (minerálny prach, prach z ulíc)
c) lokálne vykurovanie tuhým palivom

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 mechanizmus ich uplatňovania

1)

Krátkodobé opatrenia sú uvedené v prílohe č. 4.
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2)

Subjekty uvedené v prílohe č.4 vykonajú krátkodobé opatrenia podľa tejto prílohy ak počet prekročení limitnej hodonty
24 hodinovej koncentrácie pre PM101) prekročí hodnotu 30.

3)

Mechanizmus uplatňovania krátkodobých opatrení je uvedený v prílohe č. 5.
§5
Zrušovacie ustanovenie

Touto vyhláškou sa zrušuje vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2005 zo 4. januára 2005,
ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia.

§6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2008.

RNDr. Marián Siekela, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici

1)

§2 písm. y) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov
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Príloha č. 1
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 7/2007
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
VYMEDZENIE ÚZEMIA
1.
2.
3.
4.

Vymedzenie územia, pre ktoré sa vydáva akčný plán, bolo určené na základe hodnotenia kvality ovzdušia v roku 2007
vykonaného Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave, ktorý je Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky organizáciou poverenou na sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia.
Tento akčný plán platí pre nasledovné katastrálne územia: Jelšava, Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka,
Revúcka Lehota.
Rozloha vymedzeného územia: 109 km2.
Počet obyvateľov vo vymedzenom území k  31.12.2006: 6145.

Príloha č. 2
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 7/2007
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
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 [ μg/m3]
50

Príloha č. 3
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 7/2007
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
ZOZNAM ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA, KTORÉ PRISPIEVAJÚ ALEBO MÔŽU PRISPIEVAŤ
K PREKRAČOVANIU LIMITNÝCH HODNÔT

Názov zdroja

Lokalizácia
zdroja

Názov prevádzkovateľa

Výroba magnezitu a bázických Slovenské magnezitové
049 16 Jelšava
žiaruvzdorných materiálov
závody, a.s. Jelšava
Závod Slovmag, a.s.
Výroba magnezitu a bázických SLOVMAG, a.s.
Lubeník
žiaruvzdorných materiálov
Lubeník
049 18 Lubeník
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Kategorizácia
podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002
Z. z. v znení neskorších predpisov
3.4.1.
3.4.1.

Príloha č. 4
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 7/2007
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici

KRÁTKODOBÉ OPATRENIA
Názov subjektu/činnosť

Termín

SLOVMAG, a.s. Lubeník
Výroba magnezitu

1. Zníženie výkonu zariadení prípravne LUNz
I a III etapa o 20 %

Od odovzdania informácie do konca
kalendárneho roka

Komunikácie a skládka
inertného odpadu

2. Intenzívne kropenie ciest v areáli a.s.
a skládky inertného odpadu v čase sucha

Slovenské magnezitové
závody, a.s. Jelšava
Výroba magnezitu

1. Zníženie výkonu Mlynice a lisovne o 20 %

Do 2 hodín od odovzdania informácie
a priebežne pri prekračovaní limitnej
hodnoty pre PM10
do konca kalendárneho roka
Od odovzdania informácie do konca
kalendárneho roka

Komunikácie

2. Intenzívne kropenie ciest v areáli a.s. v čase Do 2 hodín od odovzdania informácie
sucha
a priebežne pri prekračovaní limitnej
hodnoty pre PM10
do konca kalendárneho roka
Do 2 hodín od odovzdania informácie
1. Intenzívne kropenie ciest v meste v čase
v čase do 12,00 hod.,
sucha mimo zimného obdobia
nasledujúci pracovný deň od odovzdania
informácie po 12.00 hod. a priebežne pri
prekračovaní limitnej hodnoty pre PM10
do konca kalendárneho roka
Do 2 hodín od odovzdania informácie
2. Informovať obyvateľov oznamom2 v
miestnom rozhlase, na úradnej tabuli
a priebežne pri prekračovaní limitnej
o prekračovaní limitnej hodnoty pre PM10
hodnoty pre PM10
a vyzvať ich na obmedzenie aktivít , ktoré
do konca kalendárneho roka
prispievajú ku zvyšovaniu koncentrácie PM10
Informovať obyvateľov oznamom2 v miestnom Do 2 hodín od odovzdania informácie
rozhlase, na úradnej tabuli o prekračovaní
a priebežne pri prekračovaní limitnej
limitnej hodnoty pre PM10 a vyzvať ich na
hodnoty pre PM10
obmedzenie aktivít, ktoré prispievajú ku
do konca kalendárneho roka
zvyšovaniu koncentrácie PM10

Mesto Jelšava

Obec Lubeník
Obec Chyžné
Obec Magnezitovce
Obec Revúcka Lehota
Obec Mokrá Lúka

2

Opatrenie

Odporučený text pre oznam:

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici a Mestský úrad v Jelšave (Obecný úrad v Lubeníku, Chyžnom, Magnezitovciach, Mokrej Lúke,
Revúckej Lehote) upozorňuje občanov mesta (obce):
Dňa ................ bol prekročený povolený počet prekročení limitnej hodnoty tuhých častíc do veľkosti 10 µm v ovzduší, čo môže mať nepriaznivé účinky
na ľudské zdravie ako je podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom a kýchaním a podráždenie očných spojiviek.
Túto situáciu spôsobuje okrem priemyselného sektoru aj doprava a lokálne vykurovanie domov tuhými palivami.
Na základe Všeobecne záväznej vyhlášky č.7/2007 Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici, ktorou sa vydáva Akčný plán na zabezpečenie
kvality ovzdušia, žiadame občanov mesta (obce), aby po dobu 1 týždňa obmedzili v rámci svojich možností vykurovanie domácností tuhými palivami,
prašné stavebné práce a cestovanie individuálnou automobilovou dopravou.
Táto všeobecne záväzná vyhláška bola spracovaná na základe §12 zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a schválená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a je dostupná k nahliadnutiu na Obvodnom úrade životného prostredia v Rimavskej Sobote, stálom
pracovisku v Revúcej.
Za porozumenie ďakujeme.
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Názov subjektu/činnosť

Opatrenie

Obvodný úrad životného
prostredia Rimavská Sobota,
stále pracovisko Revúca

Zintenzívnenie kontrolnej činnosti v súlade
s § 35 zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov zameranej na
plnenie a dodržiavanie opatrení z akčného
plánu u subjektov podľa vlastného výberu
Spolupráca s ObÚŽP pri výkone štátneho
dozoru podľa § 21 ods.3 písm. i) zákona č.
272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení
neskorších predpisov
Spolupráca s dotknutými subjektami
a informovanie verejnosti na úradnej tabuli
alebo internetovej stránke úradu

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Rimavská
Sobota
Krajský úrad životného
prostredia v Banskej Bystrici

Termín

22

Od odovzdania informácie do konca
kalendárneho roka jedenkrát za mesiac

Od odovzdania informácie do konca
kalendárneho roka podľa požiadavky
ObÚŽP
Do jednej hodiny od oznámenia SHMÚ
o počte prekročení limitnej hodnoty pre
PM10 nad hodnotu 30,
informovanie verejnosti priebežne do
konca kalendárneho roka

Príloha č. 5
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 7/2007
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
MECHANIZMUS UPLATŇOVANIA KRÁTKODOBÝCH OPATRENÍ
1.

2.

3.

4.

5.

Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej ústav) po zistení počtu prekročení 24 hodinovej limitnej hodnoty pre
PM10 30, oznámi túto skutočnosť do 1 hodiny prostredníctvom e-mailu a telefónu v pracovnej dobe od 7,00 do 15,00
hod. Krajskému úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici na základe oznámenia ústavu v pracovnej dobe od 7,00 do 15,00
hod. odovzdá informáciu o prekročení 24 hodinovej limitnej hodnoty pre PM10  prostredníctvom e-mailu a telefónu
do l hodiny:
•
Obvodnému úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote, stálemu pracovisku v Revúcej
•
Prevádzkovateľom zdrojov uvedeným v prílohe č. 3 tejto vyhlášky
•
Mestu Jelšava, Obci Lubeník, Obci Chyžné, Obci Magnezitovce, Obci Revúcka Lehota, Obci Mokrá Lúka
•
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote
Po odovzdaní informácie o prekročení 24 hodinovej limitnej hodnoty pre PM10  prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia podliehajúci regulácii, Mesto Jelšava, Obec Lubeník, Obec Chyžné, Obec Magnezitovce, Obec Revúcka
Lehota, Obec Mokrá Lúka, Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote, stále pracovisko Revúca a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote vykonajú opatrenia v termínoch podľa prílohy č. 4 tejto
vyhlášky
Prenos informácií je zabezpečený cez kontaktné osoby, ktorých menný a telefónny zoznam je vedený v adresári na
Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici a Obvodnom úrade životného prostredia v Rimavskej Sobote,
stálom pracovisku v Revúcej
Schéma mechanizmu uplatňovania krátkodobých opatrení je nasledovná

Odovzdanie informácie do:
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5.
V Š E O B E C N E Z Á VÄ Z N Á V Y H L Á Š K A
Krajského úradu životného prostredia v Žiline
č. 1/2007 z 29. októbra 2007,
ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
Krajský úrad životného prostredia v Žiline podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
v znení neskorších predpisov ustanovuje
§1
Základné ustanovenia
1)
2)

Touto všeobecne záväznou vyhláškou (ďalej len „vyhláška“) sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
(ďalej len „akčný plán“).
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)
2)

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

§3
Identifikácia činností a zdrojov znečisťovania ovzdušia
1)

2)

Činnosti, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať k prekračovaniu limitných hodnôt sú
a) výroba celulózy, energetické zdroje
b) lokálne vykurovanie tuhým palivom
c) automobilová doprava (vysoký počet dieselových motorov, nevyhovujúci technický stav vozidiel), prejazd mestom
d) nedostatočné čistenie ulíc, zimné zaprášenie ciest
e) minerálny prach zo stavenísk
f) diaľkový prenos.
Zoznam zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať k prekračovaniu limitných hodnôt
je uvedený v prílohe č. 3.

24

§4
Krátkodobé opatrenia, určenie kritérií a mechanizmu ich uplatňovania
1)
2)
3)

Krátkodobé opatrenia sú uvedené v prílohe č. 4.
Subjekty uvedené v prílohe č.4 vykonajú krátkodobé opatrenia podľa tejto prílohy ak počet prekročení limitnej hodnoty 24 hodinovej koncentrácie pre PM101) prekročí hodnotu 30.
Mechanizmus uplatňovania krátkodobých opatrení je uvedený v prílohe č. 5.
§5
Zrušovacie ustanovenie

Touto vyhláškou sa zrušuje Všeobecne záväzná vyhláška č. 1/2005 Krajského úradu životného prostredia v  Žiline z  12.
januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia.

§6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2008.

RNDr. Miloslav Štolfa, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Žiline

1)

§2 písm. y) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov
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Príloha č. 1
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 1/2007
Krajského úradu životného prostredia v Žiline

VYMEDZENIE ÚZEMIA
1.

2.
3.
4.

Vymedzenie územia, pre ktoré sa vydáva akčný plán, bolo určené na základe hodnotenia kvality ovzdušia v rokoch
2004 a 2005 vykonaného Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave, ktorý je Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky organizáciou poverenou na sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia.
Tento akčný plán platí pre katastrálne územie mesta Ružomberok.
Rozloha vymedzeného územia je 126 km2.
Počet obyvateľov vo vymedzenom území k 31.12.2006 je 29 908.

Príloha č. 2
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 1/2007
Krajského úradu životného prostredia v Žiline
ŠPECIFIKÁCIA ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK
S RIZIKOM PREKRAČOVANIA LIMITNÝCH HODNÔT
Vo vymedzenom katastrálnom území mesta Ružomberok je riziko prekračovania limitnej hodnoty tejto znečisťujúcej látky
Znečisťujúca látka
PM10

Limitná hodnota [ μg/m3]
50

Príloha č. 3
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 1/2007
Krajského úradu životného prostredia v Žiline

ZOZNAM ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA, KTORÉ PRISPIEVAJÚ ALEBO MÔŽU PRISPIEVAŤ
K PREKRAČOVANIU LIMITNÝCH HODNÔT

Zdroj alebo činnosť

Kotol na biomasu
spaľovanie palív
Regeneračný kotol č. 1
Regeneračný kotol č. 2

Názov prevádzkovateľa

Lokalizácia

Ružomberok
Bystrická cesta 13
Ružomberok
Mondi SCP, a.s. Ružomberok
Bystrická cesta 13
Ružomberok
Mondi SCP, a.s. Ružomberok
Bystrická cesta 13
Mondi SCP, a.s. Ružomberok
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Kategorizácia
(podľa vyhlášky MŽP SR
č. 706/2002 Z. z. v znení
vyhlášky MŽP SR č.410/2003
Z. z., 260/2005 Z. z. a
575/2005 Z. z.)
1.1.1
4.18.1
4.18.1

Zdroj alebo činnosť

Rotačná pec na vápno
Kotol K3
Paroplynové zariadenie 1
a2
Tepláreň

Názov prevádzkovateľa

Lokalizácia

Ružomberok
Bystrická cesta 13
Ružomberok
Mondi SCP, a.s. Ružomberok
Bystrická cesta 13
Ružomberok
Mondi SCP, a.s. Ružomberok
Bystrická cesta 13
Ružomberok
CZT Ružomberok, s.r.o.
Textilná 23
Mondi SCP, a.s. Ružomberok

Kategorizácia
(podľa vyhlášky MŽP SR
č. 706/2002 Z. z. v znení
vyhlášky MŽP SR č.410/2003
Z. z., 260/2005 Z. z. a
575/2005 Z. z.)
3.3.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1

Príloha č. 4
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 1/2007
Krajského úradu životného prostredia v Žiline
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA
Názov subjektu/činnosť
alebo zdroj
Mondi SCP, a.s.
Ružomberok/
Výroba celulózy
Spaľovanie palív
Výroba vápna

Opatrenie

Čistenie a kropenie ciest v areáli
spoločnosti 2

CZT Ružomberok, s.r.o./
Spaľovanie palív

Čistenie a kropenie ciest v areáli
spoločnosti 2

Mesto Ružomberok /
Kropenie a informovanie

Čistenie a kropenie ciest v meste v období
dlhotrvajúceho sucha 2

Úrad Žilinského
samosprávneho kraja /
Informovanie

Informovať obyvateľov oznamom na úradnej tabuli
a v miestnom rozhlase
o prekračovaní limitnej hodnoty PM10 a vyzvať
ich na obmedzenie aktivít, ktoré prispievajú
k zvyšovaniu koncentrácie
PM10 3
Informovať obyvateľov o prekračovaní limitnej
hodnoty PM10 oznamom na internetovej stránke 3

Termín
Do 2 hodín od odovzdania
informácie
Priebežne
Do 2 hodín od odovzdania
informácie
Priebežne
Priebežne
Do 2 hodín od odovzdania
informácie v pracovnom čase do
12.hod. inak zabezpečiť v nasledujúci
deň
Do nasledujúceho dňa od
odovzdania informácie v pracovnom
čase

Na internetovej stránke
do nasledujúceho dňa od odovzdania
informácie v pracovnom čase

kropenie neplatí v čase dažďa a súvislej snehovej pokrývky a teplotách pod bodom mrazu
Krajský úrad životného prostredia v Žiline upozorňuje občanov mesta:
Dňa ........bol prekročený povolený počet limitných hodnôt tuhých častíc do veľkosti 10 µm v ovzduší, čo môže mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie ako je podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom a kýchaním a podráždenie očných spojiviek.
Túto situáciu spôsobujú najmä doprava a lokálne vykurovanie tuhými palivami, zlé rozptylové podmienky a inverzia. Preto apelujeme na občanov mesta, aby obmedzili cestovanie osobnou automobilovou dopravou a využili prednostne mestskú hromadnú dopravu.
Za porozumenie ďakujeme!

2
3
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Názov subjektu/činnosť
alebo zdroj
Obvodný úrad životného
prostredia Ružomberok/
Informovanie
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Liptovský
Mikuláš/
Informovanie
Krajský úrad životného
prostredia v Žiline/
Informovanie

Opatrenie
Informovať obyvateľov o prekračovaní limitnej
hodnoty PM10 v prípade záujmu – poskytnúť
informácie
Informovať obyvateľov o prekračovaní limitnej
hodnoty PM10 v prípade záujmu – poskytnúť
informácie o účinkoch na zdravie ľudí

Termín
Podľa potreby po odovzdaní
informácie
Podľa potreby po odovzdaní
informácie

Po prekročení povoleného počtu denných LH PM10 Do 2 hodín od odovzdania
písomne vyzve subjekty na uplatňovanie a plnenie informácie v pracovnom čase
krátkodobých opatrení
a následne 1 x mesačne
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Príloha č. 5
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 1/2007
Krajského úradu životného prostredia v Žiline
MECHANIZMUS UPLATŇOVANIA KRÁTKODOBÝCH OPATRENÍ
1.

2.

3.
4.
5.

Slovenský hydrometeorologický ústav po zistení počtu prekročení 24 hodinovej limitnej hodnoty pre PM10 v počte
30, oznámi túto skutočnosť do 1 hodiny prostredníctvom e-mailu a telefónu v pracovnej dobe od 7,00 do 15,00 hod.
Krajskému úradu životného prostredia v Žiline.
Krajský úrad životného prostredia v Žiline na základe oznámenia Slovenského hydrometeorologického ústavu v pracovnej dobe od 7,00 do 15,00 hod. odovzdá informáciu o vyhlásení realizovania opatrení prostredníctvom e-mailu
a telefónu do 2 hodín (uplatňovanie opatrení do konca kalendárneho roka):
•
Obvodnému úradu životného prostredia v Ružomberku
•
Prevádzkovateľom zdrojov uvedeným v prílohe č. 3 tejto vyhlášky
•
Mestu Ružomberok
•
Úradu Žilinského samosprávneho kraja
•
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši
Po vyhlásení regulácie prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia podliehajúci regulácii, Mesto Ružomberok a  
Úrad Žilinského samosprávneho kraja vykonajú opatrenia v termínoch podľa prílohy č. 4
Prenos informácií je zabezpečený cez kontaktné osoby, ktorých menný a telefónny zoznam je vedený v adresári na
Krajskom úrade životného prostredia v  Žiline a  Obvodnom úrade životného prostredia v Ružomberku
Schéma mechanizmu uplatňovania krátkodobých opatrení

Vyhlásenie a odvolanie regulácie do:
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6.
V Š E O B E C N E Z Á VÄ Z N Á V Y H L Á Š K A
Krajského úradu životného prostredia v Žiline
č. 2/2007z 29. októbra 2007,
ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
Krajský úrad životného prostredia v Žiline podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
v znení neskorších predpisov 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 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) výroba tepla, výroba vápna
b) lokálne vykurovanie tuhým palivom
c) automobilová doprava (vysoký počet dieselových motorov, nevyhovujúci technický stav vozidiel)
d) nedostatočné čistenie ulíc, zimné zaprášenie ciest
e) minerálny prach zo stavenísk
f) diaľkový prenos.

2)

Zoznam zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať k prekračovaniu limitných hodnôt
je uvedený v prílohe č. 3.
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§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 ak počet prekročení limitnej hodnoty
24 hodinovej koncentrácie pre PM101) prekročí hodnotu 30.

3)

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

§5
Zrušovacie ustanovenie
Touto vyhláškou sa zrušuje všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2/2005 z 12.
januára 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia.

§6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2008.

RNDr. Miloslav Štolfa, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Žiline

1)

§ 2 písm. y) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov
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Príloha č. 1
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 2/2007
Krajského úradu životného prostredia v Žiline
VYMEDZENIE ÚZEMIA
1.

2.
3.
4.

Vymedzenie územia, pre ktoré sa vydáva akčný plán, bolo určené na základe hodnotenia kvality ovzdušia v rokoch
2004 a 2005 vykonaného Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave, ktorý je Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky organizáciou poverenou na sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia.
Tento akčný plán platí pre katastrálne územie mesta Žilina.
Rozloha vymedzeného územia je 80 km2.
Počet obyvateľov vo vymedzenom území k  31.12.2006 je 85 477.

Príloha č. 2
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 2/2007
Krajského úradu životného prostredia v Žiline

ŠPECIFIKÁCIA ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK
S RIZIKOM PREKRAČOVANIA LIMITNÝCH HODNÔT
Vo vymedzenom katastrálnom území mesta Žilina je riziko prekračovania limitnej hodnoty tejto znečisťujúcej látky
Znečisťujúca látka
PM10

Limitná hodnota [ μg/m3]
50

Príloha č. 3
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 2/2007
Krajského úradu životného prostredia v Žiline
ZOZNAM ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA, KTORÉ PRISPIEVAJÚ ALEBO MÔŽU PRISPIEVAŤ
K PREKRAČOVANIU LIMITNÝCH HODNÔT

Zdroj alebo činnosť

Názov prevádzkovateľa

Lokalizácia

Kategorizácia (podľa vyhlášky
MŽP SR č. 706/2002 Z. z.
v znení vyhlášky MŽP SR č.
410/2003 Z.z.,260/2005 Z. z.,
a 575/2005 Z. z. )

Technologické celky obsah.
stacionárne zariadenia na
spaľovanie palív

Žilinská teplárenská,
a.s. Žilina

Žilina
Ul. Košická 11

1.1.1

Výroba vápna

Dolvap, s.r.o.

Granulovňa

Dolvap, s.r.o.

Varín
Ul. Priemyselná
Varín
Ul. Priemyselná
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3.3.1
3.10.2

Príloha č. 4
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 2/2007
Krajského úradu životného prostredia v Žiline
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA
Názov subjektu/činnosť alebo zdroj
Žilinská teplárenská, a.s. Žilina/
Spaľovanie hnedého uhlia

Odkalisko
Dolvap, s.r.o/
Výroba vápna
Úprava vápenca

Mesto Žilina/
Kropenie a informovanie

Opatrenie

Termín

Prevádzkovať kotly K3 a K4 ako
záložný zdroj so spaľovaním len
zemného plynu

November – marec

Čistenie a kropenie2 komunikácií
v areáli spoločnosti

Úprava po zime, pri zvýšenej
prašnosti, priebežne

Postrek vodou do hĺbky 10 mm
Mimoriadna kontrola účinnosti
filtračných zariadení

Priebežne
Priebežne
Do 2 hodín od odovzdania informácie

Čistenie a kropenie2 komunikácií
v areáli spoločnosti

Priebežne
Úprava po zime, pri zvýšenej
prašnosti, priebežne
Do 2 hodín od odovzdania informácie
v pracovnom čase do 12.hod. inak
zabezpečiť v nasledujúci deň

Pravidelné čistenie ulíc a ciest,
kropenie2 ciest v meste v období
dlhotrvajúceho sucha

Informovať obyvateľov oznamom
na úradnej tabuli o prekračovaní
limitnej hodnoty PM10 a vyzvať ich na
obmedzenie aktivít, ktoré prispievajú
k zvyšovaniu koncentrácie PM103
Úrad Žilinského samosprávneho kraja/ Informovať obyvateľov o prekračovaní
Informovanie
limitnej hodnoty PM10 oznamom na
internetovej stránke3

Do nasledujúceho dňa od odovzdania
informácie

Obvodný úrad životného prostredia
Žilina/ Informovanie

Podľa potreby po odovzdaní
informácie

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Žilina/
Informovanie
Krajský úrad životného prostredia
v Žiline/
Informovanie

Informovať obyvateľov o prekračovaní
limitnej hodnoty PM10 v prípade
záujmu – poskytnúť informácie
Informovať obyvateľov o prekračovaní
limitnej hodnoty PM10 v prípade
záujmu – poskytnúť informácie
o účinkoch na zdravie ľudí
Po prekročení povoleného počtu
denných LH PM10 písomne vyzve
subjekty na uplatňovanie a plnenie
krátkodobých opatrení

Na internetovej stránke
do nasledujúceho dňa od odovzdania
informácie

Podľa potreby po odovzdaní
informácie

Do 2 hodín od odovzdania informácie
v pracovnom čase a následne 1 x
mesačne

kropenie neplatí v čase dažďa a súvislej snehovej pokrývky a teplotách pod bodom mrazu
Krajský úrad životného prostredia v Žiline upozorňuje občanov mesta:
Dňa ........bol prekročený povolený počet limitných hodnôt tuhých častíc do veľkosti 10 µm v ovzduší, čo môže mať nepriaznivé účinky na ľudské
zdravie ako je podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom a kýchaním a podráždenie očných spojiviek.
Túto situáciu spôsobujú najmä doprava a lokálne vykurovanie tuhými palivami, zlé rozptylové podmienky a inverzia. Preto apelujeme na občanov
mesta, aby obmedzili cestovanie osobnou automobilovou dopravou a využili prednostne mestskú hromadnú dopravu.
Za porozumenie ďakujeme!

2
3
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Príloha č. 5
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 2/2007
Krajského úradu životného prostredia v Žiline
MECHANIZMUS UPLATŇOVANIA KRÁTKODOBÝCH OPATRENÍ
1.

2.

3.
4.
5.

Slovenský hydrometeorologický ústav po zistení počtu prekročení 24 hodinovej limitnej hodnoty pre PM10 v počte
30, oznámi túto skutočnosť do 1 hodiny prostredníctvom e-mailu a telefónu v pracovnej dobe od 7,00 do 15,00 hod.
Krajskému úradu životného prostredia v Žiline.
Krajský úrad životného prostredia v Žiline na základe oznámenia Slovenského hydrometeorologického ústavu v pracovnej dobe od 7,00 do 15,00 hod. odovzdá informáciu o vyhlásení realizovania opatrení prostredníctvom e-mailu
a telefónu do 2 hodín (uplatňovanie opatrení do konca kalendárneho roka):
•
Obvodnému úradu životného prostredia v Ružomberku
•
Prevádzkovateľom zdrojov uvedeným v prílohe č. 3 tejto vyhlášky
•
Mestu Žilina
•
Úradu Žilinského samosprávneho kraja
•
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši
Po vyhlásení regulácie prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia podliehajúci regulácii, Mesto Žilina a Úrad
Žilinského samosprávneho kraja vykonajú opatrenia v termínoch podľa prílohy č. 4
Prenos informácií je zabezpečený cez kontaktné osoby, ktorých menný a telefónny zoznam je vedený v adresári na
Krajskom úrade životného prostredia v Žiline a Obvodnom úrade životného prostredia v Žiline
Schéma mechanizmu uplatňovania krátkodobých opatrení

Vyhlásenie a odvolanie regulácie do:
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7.
V Š E O B E C N E Z Á VÄ Z N Á V Y H L Á Š K A
Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne
č. 1/2008 z 1. februára 2008,
ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a
ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§1
Základné ustanovenia
1)
2)

Touto všeobecne záväznou vyhláškou (ďalej len „vyhláška“) sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
(ďalej len „akčný plán“).
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)
2)

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

§3
Identifikácia činností a zdrojov znečisťovania ovzdušia
1)

2)

Činnosti, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať k prekračovaniu limitných hodnôt sú
a) výroba a spotreba elektrickej energie a tepla
b) spaľovanie hnedého a čierneho uhlia
c) spaľovanie nafty v automobiloch
d) doprava.
Zoznam zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať k prekračovaniu limitných hodnôt
je uvedený v prílohe č. 3.
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§4
Krátkodobé opatrenia, určenie kritérií a mechanizmu ich uplatňovania

1)
2)
3)

Krátkodobé opatrenia sú uvedené v prílohe č. 4.
Subjekty uvedené v prílohe č.4 vykonajú krátkodobé opatrenia podľa tejto prílohy ak počet prekročení limitnej hodnoty 24 hodinovej koncentrácie pre oxid siričitý (SO2) prekročí hodnotu 2.
Mechanizmus uplatňovania krátkodobých opatrení je uvedený v prílohe č. 5.

§5
Zrušovacie ustanovenie
Touto vyhláškou sa zrušuje všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 3/2005 z 20.
apríla 2005, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia.

§6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1 .apríla 2008.

Ing. Igor Kvasnica, PhD. v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne
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Príloha č. 1
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 1/2008
Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne
VYMEDZENIE ÚZEMIA
1.

Vymedzenie územia, pre ktoré sa vydáva akčný plán, bolo určené na základe hodnotenia kvality ovzdušia v rokoch
2003-2007 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 km2.

4.

Počet obyvateľov vo vymedzenom území k 31.12.2006 je 139 203.

Príloha č. 2
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 1/2008
Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne
ŠPECIFIKÁCIA ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK
S RIZIKOM PREKRAČOVANIA LIMITNÝCH HODNÔT
Vo vymedzenom katastrálnom území okresu Prievidza je riziko prekračovania limitnej hodnoty tejto znečisťujúcej látky

Znečisťujúca látka
Oxid siričitý (SO2)

24 - hodinová limitná hodnota [ μg/m3]
125
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Príloha č. 3
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 1/2008
Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne
ZOZNAM ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA, KTORÉ PRISPIEVAJÚ ALEBO MÔŽU PRISPIEVAŤ
K PREKRAČOVANIU LIMITNÝCH HODNÔT
Zdroj

Názov

Kategorizácia (podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002
Z.z. v znení neskorších predpisov)

Lokalizácia

1. Kotolňa
(stredný zdroj
znečisťovania
ovzdušia)
2. Tepláreň
(veľký zdroj
znečisťovania
ovzdušia)
3. ENO
(veľký zdroj
znečisťovania
ovzdušia)

Handlovská
energetika, s.r.o.

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)

Handlovská
energetika, s.r.o.

Štrajková 1
972 51
Handlová

1.1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne
zdroje na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným
menovitým tepelným príkonom v MW (≥ 50 MW)

SE, a.s. Elektrárne
972 43
Nováky o.z.
Zemianske
Zemianske Kostoľany 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 Všeobecne záväznej vyhláške č. 1/2008
Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne

KRÁTKODOBÉ OPATRENIA
Handlovská energetika, s.r.o.
Činnosť
alebo Zdroj

Opatrenie

HE s.r.o. prednostne prevádzkuje kotol K-7 na biomasu
a kotly K–8 až K-11 na ZP.
Pri prípadnej prevádzke fluidného reaktora K-1 HE
odstaví K-1 z prevádzky a nabehne kotol K-7 a kotly K-811 len na zemný plyn
Kotolňa
HE s.r.o bude prednostne prevádzkovať nové kotly na
(Baňa Cígeľ, k.ú. Sebedražie) biomasu K-6 a K-7 (predpokladaná kolaudácia feb.alebo
mar.08).
Pri prípadnej prevádzke jedného z uhoľných kotlov K-1-5
sa tento odstaví a nabehne kotol K-6 alebo K-7.

Termín

Výrobný zdroj Tepláreň
Handlová
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do 2 hod

do 2 hod

Slovenské elektrárne, a.s., Elektráreň Nováky, závod, Zemianske Kostoľany
Činnosť
alebo Zdroj

Prevádzka ENO A
Granulačné kotly K1, K2

Prevádzka ENO B
bl.č.3,4

Opatrenie

Termín

a) regulácia výkonu oboch
kotlov je závislá od požiadaviek
odberateľov (technologická para,
horúca voda)
b) odstavenie zdrojov, pokiaľ
to dovolí energetická situácia
v dodávkach odberateľom
c) obmedzené využívanie zdrojov
s nízkosírnatým palivom
a) zníženie výkonu na povolenú
úroveň po dohode so SED
b) uprednostniť prevádzku
odsírených blokov č.1,2 pred bl.3,4

do 2 hod

c) odstavenie zdroja po dohode
so SED

do 2 hod
od 1.1.2008
do 2 hod.
do 2 hod, resp. 10 hod ak
by bolo potrebné nabiehať
odstavený blok
do 3 hod

Mestský úrad Prievidza, odbor výstavby a regionálneho rozvoja
Činnosť
alebo Zdroj
–

Opatrenie

Termín

do 24 hodín od odovzdania
upozornenie v miestnych médiách
informácie a pri trvaní
1
(internetová stránka mesta)
prekračovania priebežne

Mestský úrad Handlová, oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a ochrany ŽP
Činnosť
alebo Zdroj
-

1

Opatrenie

Termín

do 24 hodín od odovzdania
upozornenie v miestnych médiách
informácie a pri trvaní
(internetová stránka mesta)1
prekračovania priebežne

upozornenie v miestnych médiách v Prievidzi / Handlovej / Novákoch:

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne a Mestský úrad v Prievidzi / Handlovej / Novákoch oznamujú občanom mesta:
Dňa ................ bol prekročený povolený počet prekročení limitných hodnôt pre znečisťujúcu látku oxid siričitý (SO2) v ovzduší, čo môže mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie ako sú zhoršenie chorôb dýchacieho aparátu, srdcovo-cievneho systému, dráždenie pľúc, očí a pokožky.
Na základe tejto skutočnosti týmto dňom vstupuje do platnosti Všeobecne záväzná vyhláška č. .../2008 Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne, ktorou sa vydáva Akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia, ktorej cieľom je zabrániť ďalšiemu prekračovaniu limitných hodnôt.
Táto všeobecne záväzná vyhláška bola spracovaná na základe §12 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a odsúhlasená Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky a je dostupná k nahliadnutiu na Odbore výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi / Oddelení výstavby,
ÚP, dopravy a ochrany životného prostredia Mestského úradu v Handlovej / Odbore výstavby a rozvoja mesta Mestského úradu v Novákoch.
Za porozumenie ďakujeme!
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Mestský úrad Nováky, odbor výstavby a rozvoja mesta
Činnosť
alebo Zdroj

Opatrenie

Termín

-

upozornenie v miestnych médiách
(internetová stránka mesta)1

do 24 hodín od odovzdania
informácie a pri trvaní
prekračovania priebežne

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne
Činnosť
alebo Zdroj
-

Opatrenie

Termín

do 24 hodín od odovzdania
upozornenie v miestnych médiách
informácie a pri trvaní
(internetová stránka úradu)1
prekračovania priebežne

Príloha č. 5
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 1/2008
Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne
MECHANIZMUS UPLATŇOVANIA KRÁTKODOBÝCH OPATRENÍ
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8.
VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia Trnava
č. 1/2008 z 25. februára 2008,
ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Driny
Krajský úrad životného prostredia Trnava podľa § 24 ods. 8 a 21 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§1
Predmet ochrany ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky Driny
1)

Vyhlasuje sa ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Driny ( ďalej len ,,ochranné pásmo národnej prírodnej
pamiatky“).

2)

V ochrannom pásme národnej prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné krasové geosystémy.

3)

Na území ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky platia podmienky ochrany podľa § 24 ods. 9 a 10 zákona.

§2
Vymedzenie hraníc ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky

1)

Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky sa nachádza v okrese Trnava, v katastrálnom území Smolenice na parcelách č. 2024/1 – časť(lesný pozemok), 2024/7 a  2024/8 ( zastavané plochy) podľa katastrálnej mapy M 1:5000, list
Trnava 9-1 so stavom k 31. decembru 2006.

2)

Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky má výmeru 11 7000 m2 .

3)

Ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky je v teréne vymedzené podľa katastrálnej mapy v mierke 1:5000, list
Trnava 9-1 so stavom k 31. decembru 2006 a lesníckej porastovej mapy v mierke 1:10 000, ktorá je súčasťou lesného
hospodárskeho plánu na lesnom hospodárskom celku Majdán so stavom k 1. januáru 1999.

§3
Vyznačenie a označenie ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky

1)

Hranice ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými
hranicami ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou
uložené a možno do nich nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Krajskom
úrade životného prostredia Trnava, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, Správe slovenských jaskýň, na
Obvodnom úrade životného prostredia Trnava a na Obecnom úrade v Smoleniciach.

2)

Označenie ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej
republiky, Správa slovenských jaskýň do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
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§4
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť od 1. apríla 2008.

Ing. Ingrid Barteková, v. r.
prednostka
Krajského úradu životného prostredia Trnava
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9.
VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
č. 1/2008 z 28. februára 2008,
ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne
Mučínska jaskyňa a Vešeléniho jaskyňa
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici podľa § 24 ods. 18 a 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou slovenských jaskýň
ustanovuje:
§1
Verejnosti voľne prístupné jaskyne Mučínska jaskyňa a Vešeléniho jaskyňa
Za verejnosti voľne prístupné jaskyne sa vyhlasujú prírodné pamiatky
a) Mučínska jaskyňa v katastrálnom území Mučín, okres Lučenec,
b) Vešeléniho jaskyňa v katastrálnom území Muráň, okres Revúca
(ďalej len „jaskyne“).

§2
Podmienky využívania jaskýň
1)
2)
3)

Základné povinnosti návštevníkov vo vzťahu k ochrane jaskýň sú ustanovené v § 24 ods. 4 zákona.
Jaskyne sú prístupné návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania ich prírodných a historických hodnôt.
Návštevníci sa môžu voľne pohybovať po celej ploche jaskýň.

§3
Označenie jaskýň
1)

2)

Jaskyne sa označujú tabuľami so štátnym znakom Slovenskej republiky a tabuľami s osobitným označením, ktoré
obsahujú nápis „Verejnosti voľne prístupná jaskyňa“ a základné informácie o jaskyni a podmienkach jej využívania
návštevníkmi.
Označenie jaskýň v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

RNDr. Marián Siekela, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
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10.
V yhláška
Krajského úradu životného prostredia v Prešove
č. 5/2008 z 13. marca 2008,
ktorou sa zrušuje ochrana niektorých chránených stromov v Prešovskom kraji
Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa § 53 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení zákona č. 454/2007 Z. z. a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Zrušenie ochrany niektorých chránených stromov v Prešovskom kraji
Zrušuje sa ochrana chránených stromov v Prešovskom kraji uvedených v prílohe z dôvodu zániku predmetu ich ochrany.

§2
Zrušovacie ustanovenia
1)

Zrušujú sa
a) ustanovenia uznesenia Rady Okresného národného výboru v Spišskej Novej Vsi č. 124 z 11. júla 1975, ktorými
bol za chránený vyhlásený „Buk na Uhliskách“,
b) ustanovenia nariadenia Okresného národného výboru vo Svidníku č. 55/2 z 25. septembra 1990 o chránených
prírodných výtvoroch – stromoch, ktorými boli za chránené vyhlásené „Lipa v Krajnom Čiernom“ a „Brest
v Belejovciach“,
c) ustanovenia nariadenia Okresného národného výboru vo Svidníku č. 55/5 z 25. septembra 1990 o chránených
prírodných výtvoroch - stromoch, ktorými bola za chránenú vyhlásená „Lipa v Mlynárovciach“.

2)

Dňom účinnosti tejto vyhlášky stráca platnosť rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia v Humennom,
referátu Štátnej ochrany prírody č. j.: ŠOP – 78/94-Bi z 30. augusta 1994 o chránenom prírodnom výtvore „Lipa v Habure – Chvastejove“.

§3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

Ing. Václav Mihok, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Prešove
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Príloha k vyhláške č. 5/2008
Krajského úradu životného prostredia v Prešove
Zoznam zrušených chránených stromov v Prešovskom kraji
Okres Levoča
Názov
Buk na Uhliskách

Druh dreviny
Buk lesný
(Fagus sylvatica, L.)

Katastrálne územie

Číslo parcely

Počet

Levoča

6635

1

Katastrálne územie

Číslo parcely

Počet

Habura

971

1

Katastrálne územie

Číslo parcely

Počet

Belejovce

162/1

1

Krajné Čierno

39/2

1

Mlynárovce

3

1

Okres Medzilaborce
Názov
Lipa v Habure –
Chvastejove

Druh dreviny
Lipa veľkolistá
(Tilia platyphyllos, Scop.)

Okres Svidník
Názov
Brest v Belejovciach
Lipa v Krajnom
Čiernom
Lipa v Mlynárovciach

Druh dreviny
Brest horský
(Ulmus glabra, Huds.)
Lipa malolistá
(Tilia cordata, Mill.)
Lipa malolistá
(Tilia cordata, Mill.)
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11.
V Š E O B E C N E Z Á VÄ Z N Á V Y H L Á Š K A
Krajského úradu životného prostredia v Prešove
č. 4/2008 z 10. marca 2008,
ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o
ovzduší) v znení neskorších predpisov ustanovuje
§1
Základné ustanovenia
1)
2)

Touto všeobecne záväznou vyhláškou (ďalej len „vyhláška“) sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia
(ďalej len „akčný plán“).
Akčný plán obsahuje
a)
b)
c)

vymedzenie územia a špecifikáciu znečisťujúcich látok s rizikom prekračovania limitných hodnôt,
identifikáciu činností a zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať k prekračovaniu
limitných hodnôt,
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)
2)

Vymedzenie územia je uvedené v prílohe č. 1.
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) automobilová doprava,
b) nedostatočné čistenie ciest, chodníkov a parkovísk od posypového materiálu,
c) prevádzkovanie stacionárnych zdrojov bez náležitej odlučovacej techniky,
d) stavebná činnosť,
e) veterná erózia z nespevnených povrchov,
f) diaľkový prenos znečistenia.

2)

Zoznam stacionárnych zdrojov, ktoré prispievajú alebo môžu prispievať k prekračovaniu limitných hodnôt je uvedený
v prílohe č. 3.
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§4
Krátkodobé opatrenia, určenie kritérií a mechanizmu ich uplatňovania

1)
2)
3)

Krátkodobé opatrenia sú uvedené v prílohe č. 4.
Subjekty uvedené v prílohe č. 4 vykonajú krátkodobé opatrenia podľa tejto prílohy, ak počet prekročení limitnej
hodnoty 24 hodinovej koncentrácie pre PM101) prekročí hodnotu 30.
Mechanizmus uplatňovania krátkodobých opatrení je uvedený v prílohe č. 5.

§5
Zrušovacie ustanovenie
Touto vyhláškou sa zrušuje vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 3/2005 z 2. mája 2005, ktorou sa
vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia.

§6
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Ing. Václav Mihok, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Prešove

1)

§ 2 písm. y) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov
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Príloha č. 1
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 4/2008
Krajského úradu životného prostredia v Prešove
VYMEDZENIE ÚZEMIA
1)

Vymedzenie územia, pre ktoré sa vydáva akčný plán, bolo určené na základe hodnotenia kvality ovzdušia v roku 2007
vykonaného Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave, ktorý je Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky organizáciou poverenou na sledovanie a hodnotenia kvality ovzdušia.

2)

Tento akčný plán platí pre územie mesta Prešov, ktoré tvoria katastrálne územia: Prešov, Solivar, Šalgovík, Nižná
Šebastová a katastrálne územie obce Ľubotice.

3)

Rozloha vymedzeného územia je 79,46 km2, z toho územie mesta Prešov 71,18 km2 a obce Ľubotice 8,28 km2.

4)

Počet obyvateľov vo vymedzenom území k 30.9.2007 je 94 568.

Príloha č. 2
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 4/2008
Krajského úradu životného prostredia v Prešove
ŠPECIFIKÁCIA ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK
S RIZIKOM PREKROČENIA LIMITNÝCH HODNÔT
Vo vymedzených katastrálnych územiach je riziko prekračovania limitnej hodnoty tejto znečisťujúcej látky

Znečisťujúca látka
PM10

Limitná hodnota (μg/m3)
50
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Príloha č. 3
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 4/2008
Krajského úradu životného prostredia v Prešove
ZOZNAM STACIONÁRNYCH ZDROJOV,
KTORÉ PRISPIEVAJÚ ALEBO MÔŽU PRISPIEVAŤ K PREKRAČOVANIU
LIMITNÝCH HODNÔT

Názov
zdroja
Kotolňa2)
Linka na výrobu drevotrieskových dosák DTD
Linka na výrobu drevotrieskových dosák TDTD

Názov
prevádzkovateľa
Kronospan SK, s.r.o.,
Prešov
Kronospan SK, s.r.o.,
Prešov
Kronospan SK, s.r.o.,
Prešov

Lokalizácia
zdroja
Bardejovská 24,
Ľubotice
Bardejovská 24,
Ľubotice
Bardejovská 24,
Ľubotice

Kategorizácia
podľa vyhlášky MŽP SR
č. 706/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov
Stredný zdroj
1.1.2.
Veľký zdroj
6.9.1.
Veľký zdroj
6.9.1.

Jestvujúca kotolňa bola od 1.1.2008 do 18.1.2008 prevádzkovaná iba na zemný plyn naftový (ZPN).
Od 19.1.2008 je v skúšobnej prevádzke nové zariadenie na spaľovanie biomasy a ZPN Kohlbach typ K8 o výkone 4 MW, počas ktorej sa vykonajú
oprávnené merania za účelom zistenia dodržiavania emisných limitov.
Jestvujúca kotolňa, na základe súčasne platnej právnej úpravy (Vyhláška MŽP SR č. 631/2007 Z. z.) a písomného záväzku prevádzkovateľa, môže byť
od 1.1.2008 do 31.12.2015 prevádzkovaná najviac 20 000 hodín, pričom sa neuplatňujú emisné limity.

2)
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Príloha č. 4
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 4/2008
Krajského úradu životného prostredia v Prešove
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA
Činnosť alebo zdroj/
Opatrenie
Termín
zodpovednosť
Prevádzka kotolne a linky na výrobu 1. Vykonať mimoriadnu kontrolu funkčnosti
Do dvoch hodín od
drevotrieskových dosák/
filtračných zariadení
oznámenia
Kronospan SK, s.r.o., Ľubotice
2. Vykonať mimoriadnu kontrolu skládok pilín,
objektov a zariadení, z ktorých je možný únik tuhých
látok do ovzdušia a v prípade potreby prijať príslušné
opatrenia na zamedzenie znečisťovania ovzdušia

Čistenie komunikácií/
Mesto Prešov
(správca miestnych komunikácií)

3. V čase sucha zabezpečiť kropenie areálových
komunikácií a ostatných spevnených plôch, z ktorých
je možný úlet tuhých častíc
4. Čistenie a kropenie ciest, chodníkov
Do dvoch hodín od
a parkovísk
oznámenia a pri trvaní
prekračovania limitnej
hodnoty priebežne

Správa a údržba ciest PSK,
Prešov
(správca ciest II. a III. triedy)
Slovenská správa ciest, investičná
výstavba a správa ciest, Košice
(správca ciest I. triedy)
Obec  Ľubotice
(správca miestnych komunikácií)
Informovanie obyvateľstva/
Mesto Prešov
Obec Ľubotice

Kontrolná činnosť/
Obvodný úrad životného
prostredia v Prešove
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Prešove

5. Informovať obyvateľov prostredníctvom úradných Do dvoch hodín od
informačných tabúľ a médií 2) o prekračovaní limitnej oznámenia
hodnoty pre PM10 a vyzvať na prednostné využívanie
mestskej hromadnej dopravy a na obmedzenie aktivít,
ktoré prispievajú k zvyšovaniu koncentrácie PM10
6. Spolupráca pri informovaní občanov,
Priebežne
odborná pomoc

Krajský úrad životného prostredia v Prešove oznamuje, že dňa .............. v oblasti riadenia kvality ovzdušia, vymedzenej územím mesta Prešov a obce
Ľubotice, došlo od začiatku roka k 30. prekročeniam limitnej hodnoty stanovenej pre PM10, ktorá je podľa vyhlášky o kvalite ovzdušia 50 μg/m3 .
Zvýšené znečistenie ovzdušia tuhými suspendovanými časticami je spôsobené výfukovými plynmi z automobilovej dopravy, vykurovaním domácností
tuhými palivami a minerálnym prachom zo stavebnej činnosti. Preto je potrebné, aby sa v lokálne vykurovaných domácnostiach obmedzilo ich vykurovanie tuhými palivami, vykonávanie stavebných prác, pri ktorých vzniká vysoká prašnosť a cestovanie individuálnou automobilovou dopravou.
Podľa § 4 Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 4/2008 z 10. marca 2008, ktorou sa vydal akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia, sú právnické osoby uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky, povinné realizovať krátkodobé opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.
Akčný plán sa vydáva a realizuje v zmysle § 12 zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší. Text všeobecne záväznej vyhlášky je zverejnený na webovej stránke
http://www.po.kuzp.sk.
2)
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Príloha č. 5
k Všeobecne záväznej vyhláške č. 4/2008
Krajského úradu životného prostredia v Prešove

MECHANIZMUS UPLATŇOVANIA KRÁTKODOBÝCH OPATRENÍ
1.

Slovenský hydrometeorologický ústav po zistení počtu prekročení 24 hodinovej limitnej hodnoty pre PM10 v počte
30, oznámi túto skutočnosť prostredníctvom e-mailu a telefónu v pracovných dňoch do 15.00 hod. nasledujúceho dňa
Krajskému úradu životného prostredia v Prešove.

2.

Krajský úrad životného prostredia v Prešove, na základe oznámenia Slovenského hydrometeorologického ústavu,
odovzdá informáciu o vyhlásení opatrení prostredníctvom e-mailu a telefónu do dvoch hodín
•
Obvodnému úradu životného prostredia v Prešove
•
Firme Kronospan SK, s.r.o., Prešov, Bardejovská 24, Ľubotice
•
Mestu Prešov
•
Obci Ľubotice
•
Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja Prešov
•
Slovenskej správe ciest, investičná výstavba a správa ciest Košice
•
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

3.

Po vyhlásení krátkodobých opatrení prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia podliehajúcich regulácii Kronospan SK, s.r.o., Prešov a správcovia ciest: Správa a údržba ciest PSK, Prešov; Slovenská správa ciest, investičná
výstavba a správa ciest, Košice; Mesto Prešov a Obec Ľubotice vykonajú opatrenia v termínoch podľa prílohy č. 4 tejto
vyhlášky.

4.

Prenos informácií je zabezpečený cez kontaktné osoby, ktorých menný a telefónny zoznam je vedený v adresári na
Krajskom úrade životného prostredia v Prešove a Obvodnom úrade životného prostredia v Prešove.

5.

Mechanizmus uplatňovania krátkodobých opatrení je uvedený v nasledujúcej schéme.

Informovanie do:
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12.
OZNÁMENIE O OPRAVE CHYBY
vo vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 8/2007 z 19. novembra 2007,
ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pod Pajštúnom

V § 1 ods.2 sa vypúšťa číslo a slovo „1495/19 – časť“ .
V § 3 ods.2 sa vypúšťa číslo a slovo „1495/19 – časť“ .

13.
OZNÁMENIE O OPRAVE CHYBY
vo vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 4/2005 z 8. decembra 2005,
ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Podbanište
V § 2 ods. 1 majú byť namiesto čísel „1921/0/1, 1921/0/2, 1921/0/3“ správne uvedené čísla „1921/0/1, 1921/0/3“ a namiesto
čísel „47, 73“ majú byť správne uvedené čísla „268, 1860/3“.
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VNÚTORNÉ PRÁVNE PREDPISY

1.
ROZHODNUTIE
ministra životného prostredia Slovenskej republiky
z 20. februára 2008 č. 23/2008-2.1.,
ktorým sa zriaďuje Komisia pre zoologické záhrady
podľa § 44 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

I.

zriaďujem
Komisiu pre zoologické záhrady (ďalej len „komisia“) s cieľom preskúmavania a posudzovania obsahu žiadostí o vydanie súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie zoologických záhrad a prípravy odborných stanovísk vo veciach zoologických záhrad

II. vydávam
Organizačný a rokovací poriadok Komisie pre zoologické záhrady, ktorý tvorí prílohu k tomuto rozhodnutiu.

III. vymenúvam
tajomníčku komisie:
Mgr. Katarínu Slabeyovú, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
členov komisie:
Mgr. Luciu Matejovičovú, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
MVDr. Zdenku Rajskú, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
Pharm.Dr. Evu Čechovú, Sloboda zvierat,
Ing. Zdenka Lajdu, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
MVDr. Romana Matejčíka, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,
Doc. Ing. Vladimíra Petřvalského, Csc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
MVDr. Přemysla Rabasa, Únia českých a slovenských zoologických záhrad,
MVDr. Danielu Bucsuházyovú, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,
Mgr. Dávida Žiaka, Univerzita Komenského v Bratislave.

IV. z r u š u j e m
1. rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 27. októbra 2003 č. 41/2003-5.1., ktorým sa
zriaďuje Komisia pre zoologické záhrady,
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2.

3.

V.

rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 67/2004-5.1., ktorým sa
vydáva Doplnok č. 2 k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 27. októbra 2003 č.
41/2003-5.1., ktorým sa zriaďuje Komisia pre zoologické záhrady,
rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 25. februára 2005 č. 7/2005-5.1., ktorým sa
vydáva Dodatok č. 3 k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 27. októbra 2003 č.
41/2003-5.1., ktorým sa zriaďuje Komisia pre zoologické záhrady.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom vydania.

Jaroslav Izák, v. r.
minister životného prostredia
Slovenskej republiky
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Príloha k rozhodnutiu ministra
životného prostredia SR
z 20. februára 2008 č. 23/2008-2.1.

2.
Organizačný a rokovací poriadok
Komisie pre zoologické záhrady
Čl. 1
Postavenie komisie
1.
2.

Komisiu pre zoologické záhrady (ďalej len „komisia“) zriadil minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej
len „minister“) rozhodnutím zo dňa 20. februára 2008 č. 23/2008-2.1..
Komisia preskúmava a posudzuje obsah žiadostí o vydanie súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie zoologických záhrad
a pripravuje odborné stanoviská vo veciach zoologických záhrad podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny (ďalej len „zákon“).

Čl. 2
Zloženie komisie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komisia sa skladá z predsedu, členov a tajomníka. Tajomník komisie je zamestnancom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
Členov komisie a tajomníka komisie vymenúva a odvoláva minister v spolupráci s ministrom pôdohospodárstva Slovenskej republiky v zmysle § 44 ods. 9 zákona.
Členom komisie je aj zástupca občianskeho združenia, ktorého cieľom, podľa stanov alebo ich zmien platných najmenej jeden rok, je ochrana zvierat.
Za člena komisie môže byť vymenovaná fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore veterinárny
lekár alebo fyzická osoba s iným ukončeným vysokoškolským vzdelaním príslušného smeru.
Menovanie a odvolanie členov komisie sa uskutočňuje na základe návrhov jednotlivých organizácií, ktoré zastupujú.
Predsedu zvolia členovia komisie na svojom prvom zasadnutí.
Členstvo v komisii je nezastupiteľné.
Členstvo v komisii zaniká:
a) odvolaním člena ministrom na návrh predsedu komisie, ak člen prekročí svoje oprávnenia alebo riadne nevykonáva svoju funkciu alebo ak sa dopustil protiprávneho konania podľa zákona na úseku ochrany prírody a krajiny
alebo protiprávneho konania podľa zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ak sa dopustil trestného činu podľa § 181c Trestného zákona,
b) na návrh organizácie, ktorú člen zastupuje,
c) písomným oznámením člena komisie o jeho odstúpení,
d) smrťou člena komisie.

Čl. 3
Činnosť komisie
1.

Komisia:
a) preskúmava a posudzuje obsah podaných žiadostí o vydanie súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie zoologickej
záhrady (§ 44 ods. 2 zákona) z hľadiska splnenia podmienok podľa odseku 2 tohto článku [§ 44 ods. 5 písm. a)
zákona],
b) pripravuje stanoviská ako odborný podklad na vydávanie súhlasu ministerstva na zriadenie a prevádzkovanie
zoologickej záhrady (§ 44 ods. 2 zákona),
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2.

3.
4.
5.
6.

c) pripravuje stanoviská k uzavretiu zoologickej záhrady alebo jej časti (§ 44 ods. 14 zákona),
Komisia preskúmava a posudzuje obsah podaných žiadostí o vydanie súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie zoologickej záhrady z hľadiska toho, či žiadateľ o vydanie súhlasu preukáže, že:
a) sa zúčastňuje na výskume zameranom na ochranu druhov, odborných školeniach a tréningoch venovaných rozvoju skúseností a zručností potrebných na zachovanie druhu, na výmene informácií vo vzťahu k ochrane druhov
živočíchov alebo na chove v ľudskej opatere chránených živočíchov, na ich odborne zaistenej reintrodukcii alebo
repatriácii do voľnej prírody s cieľom uchovať biologickú rozmanitosť,
b) uskutočňuje výchovu verejnosti k ochrane prírody a biologickej rozmanitosti, a to najmä poskytovaním informácií o vystavených druhoch, ich prirodzenom prostredí a úlohe v ekosystémoch,
c) drží živočíchy v podmienkach, ktoré uspokojujú ich biologické, fyziologické a etologické potreby a vytvárajú
predpoklady na ďalšie zachovanie druhu, a to najmä vytvorením druhovo špecifických chovných podmienok a
priestorov s druhovo špecifickým obohatením,
d) má pre držané živočíchy zabezpečený program preventívnej a liečebnej veterinárnej starostlivosti a podávania
potravy,
e) má zariadenie na držbu živočíchov zabezpečené pred ich únikom a proti vniknutiu vonkajších škodlivých a nebezpečných organizmov, šíreniu parazitov, nákazlivých chorôb a organizmov,
f) vedie o držaných chránených živočíchoch evidenciu podľa § 41 zákona.
V prípade žiadosti o súhlas na zriadenie a prevádzkovanie novozriaďovanej zoologickej záhrady komisia preskúmava a
posudzuje plánovanú účasť na aktivitách podľa odseku 2 písm. a) a b) tohto článku [§ 44 ods. 4 písm. g) zákona].
Komisia vydá odborné stanovisko do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva o jeho vydanie.
Komisia vykonáva svoju činnosť na základe písomnej žiadosti ministerstva o vydanie odborného stanoviska.
Stanovisko komisie je jednou z podmienok na vydanie súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie zoologickej záhrady [§
44 ods. 5 písm. c)] a na uzavretie zoologickej záhrady alebo jej časti pre verejnosť (§ 44 ods. 14).

Čl. 4
Rokovanie komisie
1.
2.

Komisia zasadá podľa potreby na základe písomnej žiadosti ministerstva.
Písomné žiadosti ministerstva o vydanie odborného stanoviska sa doručujú predsedovi komisie prostredníctvom tajomníka komisie.
3. Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda v súčinnosti s tajomníkom komisie.
4. Zasadnutie komisie sa zvoláva minimálne 7 dní vopred, výnimočne aj v kratšej lehote, ak si to vyžaduje časová tieseň
na spracovanie stanoviska.
5. Prípravu podkladov na zasadnutie komisie zabezpečí tajomník podľa pokynov predsedu.
6. Rokovanie komisie riadi jej predseda. Predsedu komisie v jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen komisie.
7. Komisia môže v odôvodnených prípadoch na rokovanie prizvať aj iných odborníkov, ktorí sa môžu kvalifikovane
vyjadriť k predmetu rokovania. Prizvaní odborníci nemajú hlasovacie právo.
8. Komisia môže prijímať návrh uznesení, odporúčaní a stanovísk v prítomnosti minimálne šiestich členov komisie.
Návrh uznesení, odporúčaní a stanovísk sa schvaľuje hlasovaním, v ktorom za uvedený návrh hlasovalo viac ako 65%
zúčastnených členov komisie. Tajomník komisie nemá hlasovacie právo.
9. O priebehu rokovania a výsledkoch hlasovania komisie vyhotoví tajomník záznam, ktorý schváli predseda a dvaja
členovia komisie. Súčasťou záznamu sú aj prezenčná listina, uznesenia, odporúčania a stanoviská komisie, prijaté na
jej zasadnutí.
10. Spisovú evidenciu, záznamy z rokovaní a ďalšie administratívne práce spojené s činnosťou komisie zabezpečuje jej
tajomník.
11. Prípravu materiálov na rokovanie zabezpečuje predseda, členovia komisie alebo tajomník podľa povahy materiálu a
rozhodnutia komisie.
12. Stanoviská komisie ku žiadostiam ministerstva podľa článku 3 ods. 5 tohto organizačného a rokovacieho poriadku
predkladá predseda ministerstvu v súlade s článkom 3 ods. 4 tohto organizačného a rokovacieho poriadku spolu so
záznamom o priebehu rokovania a výsledkoch hlasovania.
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Čl. 5
Financovanie činnosti komisie
1.

2.

3.

4.

Členovia komisie, ktorí nie sú zamestnancami rezortu životného prostredia, sú za svoju prácu súvisiacu s členstvom
v komisii odmeňovaní v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní na základe uzavretých dohôd mimo pracovnej
činnosti podľa § 228 Zákonníka práce.
Členom komisie, ktorí nie sú zamestnancami rezortu životného prostredia, patrí za účasť na zasadnutiach aj náhrada
dokladovaných cestovných výdavkov a náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie (max. do výšky 1000 Sk/noc)
v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
Vyúčtovanie náhrady cestovných a ubytovacích nákladov predkladajú členovia komisie tajomníkovi. Po odsúhlasení
predsedom postúpi tajomník vyúčtovanie náhrady cestovných a ubytovacích nákladov sekcii ekonomiky a vnútornej
správy.
Vyúčtovanie dohodnutej odmeny predkladajú členovia komisie tajomníkovi. Vyúčtovanie dohodnutej odmeny odsúhlasenej predsedom predloží tajomník osobnému úradu na úhradu.

Čl. 6
Účinnosť
Tento organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom vydania.

Jaroslav Izák, v. r.
minister životného prostredia
Slovenskej republiky
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3.
ROZHODNUTIE
ministra životného prostredia Slovenskej republiky
z 21. apríla 2008 č. 37/2008-3.2.,
ktorým sa vydáva
DODATOK č.1
k smernici Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 31. decembra 2004
č. 13/2004 - 6.3., ktorou sa upravujú Odvetvové technické normy životného prostredia
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
I.

nahrádzam
názov prílohy č. 1 k smernici Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z  31. decembra 2004 č. 13/2004 6.3., ktorou sa upravujú Odvetvové technické normy životného prostredia Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky (ďalej len „smernica“) novým znením, ktoré znie: „Zásady na tvorbu Odvetvových technických noriem
životného prostredia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky“.

II. vydávam
1. nové znenie formulára „Schvaľovací list – formulár C Zásad“ uvedeného v ods. 8 prílohy č. 1 k smernici. Nové
znenie formulára tvorí prílohu č. 1 k  tomuto rozhodnutiu,
2.

nové znenie formulára „Číselník Odvetvových technických noriem životného prostredia“, ktoré je uvedené
v prílohe č. 2 k smernici. Nové znenie formulára tvorí prílohu č. 2 k tomuto rozhodnutiu“.

Jaroslav Izák, v. r.
minister životného prostredia
Slovenskej republiky
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Príloha č. 1
k rozhodnutiu ministra
životného prostredia Slovenskej republiky
z 21. apríla 2008 č. 37/2008-3.2.
Formulár C Zásad

4.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

S c h v a ľo v a c í l i s t * )
S c h v a ľo v a c í l i s t n a z r u š e n i e * )
Odvetvovej technickej normy životného prostredia
(OTN ŽP)
Názov normy:

Číslo normy: OTN ŽP X XXX: 0X

Vypracoval:
Dôvod zrušenia: *)

Predkladá:
................................................................
riaditeľ príslušného odboru
Stanovisko koordinačného odboru: s u h l a s í m * )
nesúhlasím*)
..................................................................
riaditeľ odboru manažmentu
environmentálnych rizík

Schválil:
...................................................................
generálny riaditeľ príslušnej sekcie
V Bratislave dňa xx. xx. 200x
*) nehodiace škrtnite
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Príloha č. 2
k rozhodnutiu ministra
životného prostredia Slovenskej republiky
z 21. apríla 2008 č. 37/2008-3.2.

5.
Číselník
Odvetvových technických noriem životného prostredia
(OTN ŽP)
Číslo +
ostatné dvojčíslie roku vydania
OTN ŽP

Skupinový názov OTN ŽP

1 000:XX

Výrobky - prierezový charakter

2 000:XX

Ochrana ovzdušia

3 000:XX

Kvantita, kvalita a ochrana vôd

4 000:XX

Odpadové hospodárstvo

5 000:XX

Environmentálne riziká a vplyv cudzorodých látok

6 000:XX

Ochrana prírody a krajiny

7 000:XX

Geológia a prírodné zdroje

8 000:XX

Metrológia a klimatológia
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STANOVISKÁ, SPRÁVY A INFORMÁCIE

1.
DOHODA
o spolupráci v oblasti výskumu a monitoringu
životného prostredia
medzi
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
zastúpeným Jaroslavom I z á k o m, ministrom životného prostredia SR
a
Slovenskou akadémiou vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
zastúpenou Štefanom L u b y m, predsedom Slovenskej akadémie vied

I.
Predmet
Predmetom Dohody o spolupráci v oblasti výskumu a vývoja životného prostredia (ďalej len „dohoda“) medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenskou akadémiou vied (ďalej len „zmluvné strany“) je spolupráca
pri:
1.

zabezpečovaní úloh a programov Slovenskej akadémie vied pre životné prostredie (ďalej len „SAV“) a Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle rámcového plánu spolupráce na bežný
rok,

2.

zabezpečovaní výskumu a vedeckej argumentácie vo vzťahu k investičným akciám výrazne ovplyvňujúcim životné
prostredie,

3.

príprave a zabezpečovaní konkurzných konaní na ministerstve, pri zadávaní vedeckotechnických a odborných
projektov, expertíz, štúdií a národných akčných programov, pri výbere kvalifikovaných riešiteľov a zhotoviteľov,

4.

prijímaní programov a rozhodnutí v oblasti výskumu a monitorovania životného prostredia,

5.

aplikácii záväzkov, vyplývajúcich z predpisov EÚ (NATURA 2000, biologická bezpečnosť včítane vytvorenia
referenčného akreditovaného pracoviska pre analýzy DNA), z výskumných programov EÚ, aktivít medzivládnych
programov UNESCO (Človek a biosféra, Medzinárodný hydrologický program, SCOPE a pod.), medzinárodných
environmentálnych dohovorov a spolupráce, ako aj z aktivít Slovenskej ekologickej spoločnosti a iných vedeckých
spoločností pri SAV,

6.

zabezpečovaní vzájomných informačných kontaktov, konzultačnej, odbornej a popularizačnej pomoci v oblasti
výskumu problémov životného prostredia, monitorovacích programov (Čiastkový monitorovací systém - Biota a i.),
školiacich programov, environmentálnej výchovy, usporadúvaní medzinárodných konferencií a iných vedeckých
podujatí a medializácii a propagácii výsledkov spolupráce
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II.
Spôsob plnenia dohody
1.

Gestorom a koordinátorom dohody na ministerstve je sekcia legislatívy a starostlivosti o životné prostredie.

2.

Gestorom dohody v SAV je predseda komisie SAV pre životné prostredie.

3.

Gestori každoročne do konca februára písomne vyhodnotia plnenie rámcového plánu spolupráce za uplynulý rok
a vypracujú do konca marca návrh rámcového plánu spolupráce na bežný rok. Tento návrh po schválení obidvoma
zmluvnými stranami bude neoddeliteľnou súčasťou dohody o spolupráci na príslušný kalendárny rok.

4

Pre plnenie dohody a na riešenie konkrétnych úloh sa budú podľa jednotlivých oblastí a potreby vytvárať pracovné
skupiny, do ktorých môžu vstupovať i ďalšie subjekty.

III.
Spoločné ustanovenia
1.

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na písomnom doplnení alebo zmenách dohody a rámcového plánu spolupráce na
bežný rok pokiaľ si to vyžiada riešenie úloh, ktoré sú predmetom dohody.

2.

Schválené úlohy rámcového plánu spolupráce budú realizované formou písomných zmlúv podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov včítane rozdelenia práv na duševné vlastníctvo spoločných výsledkov.

IV.
Platnosť dohody a záverečné ustanovenia
1.

Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou dva mesiace.

2.

Dohoda nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

3.

Uzavretím dohody nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych
predpisov.

4.

Táto dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá má platnosť originálu. Každá zmluvná strana
obdrží dve vyhotovenia.

5.

Nadobudnutím účinnosti tejto dohody zaniká platnosť Dohody o spolupráci v oblasti výskumu a monitoringu životného prostredia medzi zmluvnými stranami z 11. novembra 1999.

V Bratislave 15. januára 2008

Jaroslav Izák, v. r.
minister životného prostredia
Slovenskej republiky

Štefan Luby
predseda
Slovenskej akadémie vied
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RNDr. Peter Mederly

Ing. Zuzana Hudeková

RNDr. Eva Kocianová

Mgr. Zuzana Pčolová

F-2/2003

F-3/2003

F-4/2003

Meno a priezvisko

F-1/2003

Por. č.

FYZICKÉ OSOBY

Panská dolina 66, 949 01 Nitra
tel. fax: 037/6510 608
e-mail: rplan@flynet.sk
J. Stanislava 25, 841 05 Bratislava
tel.: 02/6531 3461, 0905 472 195
fax: 02/5296 4208
e-mail: zhudekova@yahoo.com
rec@changenet.sk
Pražská 35, 811 04 Bratislava
tel.: 02/5249 7097
fax: 02/5443 2061
e-mail: ekocianova@szm.sk
Dubová 31, 010 01 Žilina
tel.: 041/5682 369, 0903 529 439
e-mail: zuzka.pcolova@gmail.com

Trvalý pobyt a číslo telefónu

Stav k 22. 05. 2008

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú    prírodnú pamiatku,
ktorého predmetom ochrany sú chránené druhy rastlín
-		program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku,
ktorého predmetom  ochrany sú chránené druhy rastlín
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území - v územiach s predmetom ochrany rastlinných
druhov a ich spoločenstiev
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky - v územiach s predmetom ochrany   rastlinných druhov a ich
spoločenstiev
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
-		dokumenty miestneho územného systému ekologickej  stability

- dokumenty územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
-		dokument starostlivosti o dreviny
- program starostlivosti o chránený strom
- program záchrany chráneného stromu
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokument starostlivosti o dreviny

Druh dokumentácie

Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny

2.
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RNDr. Miloslav Badík

RNDr. Jana Ružičková

F-6/2003

F-7/2003

Ing. Milan Koreň, CSc.,

Meno a priezvisko

F-5/2003

Por. č.

Platanová 3225/2, 010 07 Žilina
tel.: 041/5681 271, 0908 904 243
e-mail: mbadik@stonline.sk

Černyševského 1, 851 01 Bratislava
tel.: 02/6224 1644, 0908 178 337
e-mail: ruzickova@fns.uniba.sk

Biely Váh 871, 032 32 Východná
tel.: 044/5295 391

Trvalý pobyt a číslo telefónu
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú    prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- dokumenty územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- dokumenty územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokument starostlivosti o dreviny
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
v územiach s predmetom ochrany živočíšnych druhov
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území, v ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
v územiach s predmetom ochrany živočíšnych druhov
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

Druh dokumentácie
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RNDr. Viera Grambličková

Ing. Anna Dobrucká

Ing. Tamara Reháčková, PhD.

F-10/2004

F-11/2004

Prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc.

Meno a priezvisko

F-9/2004

F-8/2004

Por. č.

Martinengova 30, 811 02 Bratislava
tel.: 0905 264 210
e-mail: rehackova@fns.uniba.sk

Tajovského 9, 917 08 Trnava
tel.: 033/5907 817
Dolnohorská 102, 949 01 Nitra
tel.: 037/6511 230, 0905 505 665
e-mail: adobrucka@pobox.sk

059 60  Tatranská Lomnica
tel.: 052/4782 001, 0908 966 411
e-mail: voloscuk@sopsr.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu

-

-

-

-

-

-

-

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné
biotopy:
program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
program záchrany súkromného chráneného územia
program záchrany zóny a časti zón chránenej krajinnej oblasti
a národného parku
projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
projekt ochrany chráneného krajinného prvku
a ďalej:
program starostlivosti o chránený strom
projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
program záchrany súkromného chráneného územia
program záchrany chráneného stromu
dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
projekt ochrany chráneného krajinného prvku
dokumenty starostlivosti o dreviny
program záchrany súkromného chráneného územia
program záchrany chráneného stromu
dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
projekt ochrany chráneného krajinného prvku
dokumenty starostlivosti o dreviny

Druh dokumentácie

66

Doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová,
CSc.

RNDr. Eleonóra Weissová

Ing. Katarína Halabrinová

F-15/2005

F-16/2005

RNDr. Jaromír Šíbl

F-13/2004

F-14/2005

RNDr. Eva Pauditšová, PhD.

Meno a priezvisko

F-12/2004

Por. č.

Nezábudková 14, 821 01 Bratislava
tel.: 02/4329 6530
e-mail: tatiana.hrnciarova@savba.sk
Partizánska 700/47, 058 01 Poprad
tel.: 052/772 9972,
0904 501 436
fax: 052/714 4140
e-mail: eweiss@pobox.sk
Pohraničná 1/4, 945 01 Komárno

Pečnianska 3, 851 01 Bratislava
tel.: 0907 748 877
e-mail: epaudits@fns.uniba.sk
J. Stanislava 15, 841 05 Bratislava
tel.: 034/7742 071
e-mail: sibl@changenet.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu

- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a
živočíšne druhy a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany chráneného vtáčieho územia
- program záchrany súkromného chráneného územia
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho
významu
a ďalej:
- program starostlivosti o chránený strom
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

Druh dokumentácie
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RNDr. Jana Lištiaková

RNDr. Tomáš Kušík

F-18/2005

Meno a priezvisko

F-17/2005

Por. č.
Pifflova 11, 851 01 Bratislava
tel.: 02/622 48 637,
0915 457 166
e-mail: jana.listiakova@centrum.sk
Šášovská 14, 851 06 Bratislava
tel.: 0903 778 957
fax: 02/554 23 523
e-mail: kusik@changenet.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné druhy a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany súkromného chráneného územia
- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
a ďalej:
- program starostlivosti o chránený strom
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

- dokumenty starostlivosti o dreviny

Druh dokumentácie
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prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.

prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.

F-21/2005

Mgr. Jozef Fiala

Meno a priezvisko

F-20/2005

F-19/2005

Por. č.

Druh dokumentácie

sídlisko Juh 1064/49, 093 01 Vranov nad dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne
Topľou
druhy a ich biotopy:
tel.: 057/446 3926,
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
0902 503 877
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
e-mail: skorec@wolf.sk
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany chráneného vtáčieho územia
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
Ďurčanského 21, 949 01 Nitra
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
tel.: 037/651 4741
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
fax: 037/741 2433
e-mail: Jozef.Stredansky@uniag.sk
Urbancova 17, 949 01 Nitra
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú dreviny:
tel.: 037/655 0022,
- program starostlivosti o chránený areál
037/652 2745
- program záchrany chráneného areálu
e-mail: Jan.Supuka@uniag.sk
- projekt ochrany chráneného areálu
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
a ďalej:
- program starostlivosti o chránený strom
- program záchrany chráneného stromu
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

Trvalý pobyt a číslo telefónu

69

F-22/2006

Por. č.

Ing. Tomáš Dražil

Meno a priezvisko
Priečna 4, 059 21 Svit
tel: 052/7755067
e-mail: tdrazil@stonline.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné druhy a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany súkromného chráneného územia
- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma

Druh dokumentácie
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RNDr. Milena Moyzeová, PhD.

RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

F-25/2006

RNDr. Peter Straka

Meno a priezvisko

F-24/2006

F-23/2006

Por. č.

Zvončín 127, 91901
e-mail: Zita.Izakovicova@savba.sk

Macharova 3, 85101 Bratislava
e-mail: milena.moyzeova@savba.sk

Fialkové údolie 43, 81101 Bratislava
tel: 02/54415929
e-mail: pestrada@changenet.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany súkromného chráneného územia
- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- projekt ochrany ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
a ďalej:
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
a ďalej:
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
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RNDr. Pavol Auxt

F-30/2006

RNDr. Peter Barančok, CSc.

F-28/2006

Ing. Jozef Marko, CSc.

Ing. Marta Hájniková

F-27/2006

F-29/2006

Ing. Peter Múdry, CSc.

Meno a priezvisko

F-26/2006

Por. č.

Gen. Svobodu 2464/30, 90201 Pezinok
tel: 0905 482257
e-mail: jozef@iraso.sk
Horná Lehota 35, 97681 pošta
Podbrezová
tel: 0904 455655

Hlaváčiková 4, 84105 Bratislava
tel: 0908 140055
e-mail: peter.barancok@savba.sk

Energetikov 1477/7, P.O.Box 59, 96959
Banská Štiavnica
tel: 045/6911914
e-mail: stiavnica@ekotrust.sk
Borová 19, 01007 Žilina 7
tel: 0904 191892
e-mail: m.hajnikova@seznam.cz

Trvalý pobyt a číslo telefónu

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

- program starostlivosti o chránený strom
- program záchrany chráneného stromu
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné druhy a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany súkromného chráneného územia
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
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Ing. Ivor Rizman

RNDr. Pavol Chromý

F-32/2006

Meno a priezvisko

F-31/2006

Por. č.

Zvonárska 14, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/4410323
e-mail: muzspisa@sisoft.sk

Borová 37, 01007 Źilina
tel: 041/5682196, 0902 412299
e-mail: rizmanivor@zoznam.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné druhy a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany súkromného chráneného územia
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany súkromného chráneného územia
- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP
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F-33/2006

Por. č.

RNDr. Marta Nižňanská

Meno a priezvisko
Štúrovo nábrežie 11/55, 05205 Spišská
Nová Ves
tel: 053/4427855
e-mail: mniznanska@spisnet.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné druhy a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany súkromného chráneného územia
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
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Ing. Pavol Polák

RNDr. Anna Leskovjanská

F-34/2006

F-35/2006

Meno a priezvisko

Por. č.

Malá Okružná 264/4, 969 01 Banská
Štiavnica
tel: 045/6921967, 0903 828 539
e-mail: polak@sopsr.sk

Štúrovo nábrežie 12/12, 05201 Spišská
Nová Ves
tel: 053/444 0331, 0902 418807
e-mail: leskovjanska@sopsr.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné druhy a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany súkromného chráneného územia
- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- program záchrany chráneného stromu
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné druhy a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany súkromného chráneného územia
- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
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RNDr. Martin Kassa

Ing. Peter Chomjak

F-39/2006

Ing. Jan Králik, CSc.,

F-37/2006

F-38/2006

Doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.

Meno a priezvisko

F-36/2006

Por. č.

Ďumbierska 4, 0801 Prešov
tel: 051/7701 991, 0905 224083
e-mail: chomjak@sazp.sk

Gorkého 49, 97401 Banská Bystrica
tel: 048/4133928
e-mail: kassa.bb@stonline.sk

Svätoplukova 12, 821 07 Bratislava
tel: 02/60201617
e-mail: jkralik@sazp.sk

Maurerova 18, 042 22 Košice
tel: 0902 188352
e-mail: panigaj@upjs.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne
druhy a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu,
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie,
- program záchrany súkromného chráneného územia
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy a
živočíšne druhy a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany chráneného vtáčieho územia
- program záchrany súkromného chráneného územia
- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
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Mgr. Erika Kočická, PhD.

Ing. Marián Jasík

F-43/2006

F-45/2006

Ing. Naďa Jursová

F-42/2006

Ing. Zlatica Muchová, PhD.

Ing. Marta Slámková

F-41/2006

F-44/2006

Ing. Marián Zolovčík

Meno a priezvisko

F-40/2006

Por. č.

Trieda A. Hlinku 27, 949 07 Nitra
Tel:037/6415223
e-mail: Zlatica.Ivanova@uniag.sk
Nám. sv. Trojice 7, 969 00 Banská
Štiavnica
Tel: 0905 581 860
e-mail: erikakocicka@gmail.com

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

Udiča 672, 01701 Považská Bystrica,
tel: 042/4383167, 0905 632742
e-mail: slamkova@stonline.sk
Bajkalská 8, 08001 Prešov
tel: 0907 155 745
e-mail: nada.jursova@kryha.sk
Sásovská cesta 86, 974 11 Banská
Bystrica
Tel: 048/414 6297
e-mail: marian.jasik@sopsr.sk

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty starostlivosti o dreviny
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné druhy a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany súkromného chráneného územia
- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
a ďalej:
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestne územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
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J. Hollého 83, 071 01 Michalovce,
Tel: 0905 875 012,
e-mail: zolovcik.marian@mi.ouzp.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
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Ing. Peter Urban, PhD.

F-48/2006

RNDr. Roman Krajčovič

Ing. Andrea Diviaková

F-47/2006

F-49/2006

Mgr. Dušan Kočický

Meno a priezvisko

F-46/2006

Por. č.

Stodolová 6, 946 01 Nitra
Tel: 0910 968 465
e-mail: krajcovic@consultant.com

B. Nemcovej 11, 962 32 Sliač
Tel: 045/5353004
e-mail: urbanovci@stonline.sk

Nám. sv. Trojice 7, 969 00 Banská
Štiavnica
Tel: 0907 140 077
e-mail: kocicky@esprit-bs.sk
Kysihýbel 188, 969 01 Banský Studenec
Tel: 0905 461 124, 045/6941 111
e-mail: andreadiviakova@pobox.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a živočíšne druhy a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany chráneného vtáčieho územia
- program záchrany súkromného chráneného územia
- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- program starostlivosti o chránený strom
- program záchrany chráneného stromu
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a živočíšne druhy a ich biotopy:
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
-   projekt ochrany chráneného krajinného prvku

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
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Ing. Pavel Mathé

RNDr. Peter Bačkor

F-53/2007

Ing. Jozef Dóczy

F-51/2006

F-52/2007

RNDr. František Petrovič, PhD.

Meno a priezvisko

F-50/2006

Por. č.

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany súkromného chráneného územia
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
a ďalej:
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- program starostlivosti o chránený strom
- program záchrany chráneného stromu
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy:
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky a ich ochranného pásma
a ďalej
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov

Považská 15, 949 11 Nitra
Tel: 0918 668 425
e-mail: doczyj@zoznam.sk

Bernoláková 38, 974 05 Banská Bystrica
Tel: 0903 180 139,
e-mail: backorp@fpv.umb.sk

Magurská 43, 974 11 Banská Bystrica,
Tel: 0907 564 399
e-mail: mathe@orangemail.sk

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

Druh dokumentácie

Skerešová 331, Obyce
Tel:
e-mail: Frantisek.petrovic@savba.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
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Mgr. Magdaléna Vodičková

Prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.,

F-57/2007

Ing Slavomír Celer

F-55/2007

F-56/2007

RNDr. Marcel Uhrín

Meno a priezvisko

F-54/2007

Por. č.

A. Kubinu 7, 917 00 Trnava
Tel: 0907 635781
e-mail: m.vodickova@gmail.com
Cintorínska 216, 951 95 Obyce
Tel:
e-mail:

Ul. Budovateľská 2839/63, 058 01
Poprad – Spišská Sobota
tel: 052/7769 194; 0904 551 676
e-mail: slavoc@yahoo.com

B. Němcovej 141/5, 050 01 Revúca
Tel: 058/442 13 91
e-mail: marcel.uhrin@gmail.com

Trvalý pobyt a číslo telefónu

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a živočíšne druhy a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany chráneného vtáčieho územia
- program záchrany súkromného chráneného územia
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
a ďalej:
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany súkromného chráneného územia
- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

Druh dokumentácie

80

Ing. Peter Minárik

Ing. Ján Šmídt

F-61/2007

RNDr. Irena Bozalková

F-59/2007

F-60/2007

Mgr. Jana Braciníková

Meno a priezvisko

F-58/2007

Por. č.

Tesáre 144, 956 21 Jacovce
Tel: 0908 159 915
e-mail:  
Daxnerova 1181/2, 050 01 Revúca
Tel: 0903 047 608
e-mail: smidt@inmail.sk

Gbeľany 73. 031 02 Gbeĺany pri Žiline
Tel: 0907 844 812
e-mail: bracinikova@pobox.sk
Nám. Ľ. Štúra č. 16, 974 01 Banská
Bystrica
Tel: 048/403 834, 0903 563 103
e-mail:

Trvalý pobyt a číslo telefónu

dokumentácia pre chránené územia, ktorých predmetom ochrany sú
abiotické prvky prírody:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma,
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
a ďalej:
- projekt ochrany ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu
- program starostlivosti o chránený strom
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty starostlivosti o dreviny
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany súkromného chráneného územia
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma,
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- program starostlivosti o chránený strom
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
-  dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
-  projekt ochrany chráneného krajinného prvku

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
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RNDr. Jana Budayová

Mgr. Marián Buday

F-63/2008

Meno a priezvisko

F-62/2008

Por. č.

Exnárova 14, 080 01 Prešov
Tel: 0903 563 105, fax: 051/7724179
e-mail:
marian.buday@sopsr.sk

Exnárova 14, 080 01 Prešov
Tel: 0910 155 751, fax: 055/7298031- 32
e-mail:
Budayova.Jana@zoznam.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy,
živočíšne druhy a ich  biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky a ich ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
-  dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy,
živočíšne druhy a ich  biotopy a abiotické prvky prírody:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky a ich ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
-  dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
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RNDr. Roman Krajčovič
–OMNIREGIA - PRO ENVI

Ing. Libor Ulrych, PhD.

F-65/2008

Meno a priezvisko

F-64/2008

Por. č.

Dlhá 220, 949 07 Nitra
Tel: 037/6515420
e-mail:
libor.ulrych@sopsr.sk

Grösslingova 39, 811 09 Bratislava
Poštová adresa: Stodolova 6, 949 01
Nitra
IČO: 41330072
Tel/fax: 037/651 6105
e-mail: enviregia@stonline.sk

Trvalý pobyt a číslo telefónu
- program starostlivosti o CHKO
- program starostlivosti o NP
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
- program záchrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
-   dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
Dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy,
rastlinné druhy a ich  biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- program starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany súkromného chráneného územia
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP
a ďalej:
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky a ich ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty  starostlivosti o dreviny
-  dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
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Ekospol - RNDr. Dušan Mandák

Ekospol - Ing. Ondrej Roháč

P-4/2003

Ekospol - RNDr. Vladimír Druga

P-2/2003

P-3/2003

EKOJET spol. s r.o., priemyselná
a krajinná ekológia

Názov právnickej osoby a meno
a priezvisko osoby spĺňajúcej
kvalifikačné predpoklady

P-1/2003

Por. č.

PRÁVNICKE OSOBY

974 04 Banská Bystrica, Mládežnícka 19
IČO: 10986260
tel.: 048/4112 416
e-mail: mandak@stonline.sk
974 01 Banská Bystrica
ul. V. Figuša Bystrého 24
IČO: 10988483
tel.: 048/4112 416
e-mail: rohac@isternet.sk  

831 03 Bratislava, Tehelná 19
IČO: 35734990
tel.: 02/4445 6024
fax: 02/4464 3632
e-mail: ekojet@gtinet.sk
974 05 Banská Bystrica - Malachov,
Banícka 18
IČO: 10986359
tel.: 0905 701 366, 048/4183 238
e-mail: druga@stonline.sk

Sídlo, IČO, číslo telefónu

Stav k 22. 05. 2008

- dokument územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku

- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku so
zameraním na hydrologicky podmienené biotopy
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území so zameraním na hydrologicky podmienené biotopy
- program  starostlivosti o územia medzinárodného významu so
zameraním na hydrologicky podmienené biotopy  (Ramsarské lokality)
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej  prírodnej pamiatky v územiach s predmetom ochrany vodných ekosystémov
- dokumenty územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
    dokumenty starostlivosti o dreviny
- dokument územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku

- dokumenty územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
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P-5/2004

Por. č.

BROZ - Bratislavské regionálne
ochranárske združenie

Názov právnickej osoby a meno
a priezvisko osoby spĺňajúcej
kvalifikačné predpoklady
811 06 Bratislava, Godrova 3/b
IČO: 31771815
tel./fax: 02/5556 2693
e-mail: broz@changenet.sk

Sídlo, IČO, číslo telefónu
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku,
chránený strom
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany chráneného vtáčieho územia
- program záchrany súkromného chráneného územia
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a
živočíchov
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu
a ďalej dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú biotopy
a rastlinné druhy a ich biotopy:
- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP

Druh dokumentácie
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P-7/2005

P-6/2004

Por. č.

Ekospol - Ing. Dagmar Čumová

DAPHNE - Inštitút aplikovanej
ekológie

Názov právnickej osoby a meno
a priezvisko osoby spĺňajúcej
kvalifikačné predpoklady

Ul. 29. augusta 12, 974 01 Banská
Bystrica
IČO: 34706852
tel.: 048/411 2998
e-mail: dagmar.cumova@nextra.sk

821 06 Bratislava, Podunajská 24
IČO: 30814081
tel./fax: 02/4552 4019, 02/4564 0201
e-mail: daphne@changenet.sk

Sídlo, IČO, číslo telefónu
- program starostlivosti o národný park
- program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku,
chránený strom
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany chráneného vtáčieho územia
- program záchrany súkromného chráneného územia
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
a živočíchov
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
-  návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho  významu
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
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P-8/2006

Por. č.

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov právnickej osoby a meno
a priezvisko osoby spĺňajúcej
kvalifikačné predpoklady
Štefánikova 3, P.O.Box 254, 81499
Bratislava
IČO: 679 119
Tel: 02/52493882
Julius.Oszlanyi@savba.sk

Sídlo, IČO, číslo telefónu
- program starostlivosti o CHKO
- program starostlivosti o NP
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany chráneného vtáčieho územia
- program záchrany súkromného chráneného územia
- program záchrany zóny a časti zón CHKO a NP
a ďalej:
- generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty starostlivosti o dreviny
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Sídlo, IČO, číslo telefónu

DOPRAVOPROJEKT, a.s. –
RNDr. Dorota Martinková

DOPRAVOPROJEKT, a.s. –
Ing. Ján Longa

P-11/2008

Vlastenecké nám. 9, 851 01 Bratislava 5
IČO: 31322000
Tel: 02/50234 284,
0915 834 007
Fax: 02/50234 555
martinkova@dopravoprojekt.sk
Ul. Nová 542/69,
900 23 Viničné
IČO: 31322000
tel.: 02/50234 392,
0915 834 005
fax: 02/50234 555
longa@dopravoprojekt.sk

Slovenská ornitologická spoločnosť/ Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava
Birdlife Slovensko
IČO: 30845521
Tel: 02/55422185, 0905 256 184, 0904
256 888
Fax: 02/55422186
vtaky@vtaky.sk

Názov právnickej osoby a meno
a priezvisko osoby spĺňajúcej
kvalifikačné predpoklady

P-10/2008

P-9/2006

Por. č.

-  dokumenty starostlivosti o dreviny

dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy
a ich biotopy:
- program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú
pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku
- program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy
chránených území, ktorých predmetom ochrany sú živočíšne druhy
a ich biotopy
- programy starostlivosti o územia medzinárodného významu
- program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky
- program záchrany chráneného vtáčieho územia
- program záchrany súkromného chráneného územia
a ďalej:
- program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov živočíchov
- projekt ochrany CHKO a NP a jeho ochranného pásma a chráneného
vtáčieho územia
- projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky a súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma
- projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma
- národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov
vtákov
- dokumenty starostlivosti o dreviny
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SAŽP – Ing. Marta Slamková,

ESPRIT spol. s r.o. –
Mgr. Dušan Kočický

P-13/2008

Názov právnickej osoby a meno
a priezvisko osoby spĺňajúcej
kvalifikačné predpoklady

P-12/2008

Por. č.
Udiča 672,
017 01 Považská Bystrica
IČO: 0062031
tel.: 041/5070 912
fax: 041/5621 191
Pletiarska 2,
969 27 Banská Štiavnica
IČO: 31563538
tel.: 045/6921 535
fax: 045/6921 230
esprit@esprit-bs.sk

Sídlo, IČO, číslo telefónu

- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- projekt ochrany chráneného krajinného prvku
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

- generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability
- dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability
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Lazovná 10, P.O.BOX 5, 974 01  Banská Bystrica
IČO: 17058520
tel.: 048/415 5027, 048/415 4269
fax: 048/415 3866
e-mail: kucejova@sopsr.sk
http://www.sopsr.sk
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 681792
tel.: 044/553 6101, 044/553 6221
fax: 044/553 6311
e-mail: caves@ssj.sk
http://www.ssj.sk

Sídlo, IČO, číslo telefónu

Stav k 22. 05. 2008

Štátna ochrana prírody SR a Správa slovenských jakýň sú organizácie ochrany prírody a krajiny zriadené podľa § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorých predmetom činnosti v zmysle zriaďovacích listín a štatútov je o.i. aj vyhotovovanie vybranej dokumentácie ochrany prírody
a krajiny (§ 54 zákona č. 543/2002 Z.z.). Organizácie ochrany prírody a krajiny sú odborne spôsobilými osobami v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z..  

Správa slovenských jakýň

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Názov organizácie

ORGANIZÁCIE OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny

4.

90

Tlačené na recyklovanom papieri
Vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, tel. č.: 02/5956
2435, fax: 02/5356 2031. Redakčná rada: predseda RNDr. Jozef Klinda, tajomníčka RNDr. Viktória Fejdiová,
členovia Ing. Róbert Brňák, Ing. Janka Dulayová, RNDr. Anna Jusková, JUDr. Oľga Lichnerová, RNDr. Monika
Lipovská, CSc., Ing. Branislav Rosa, Ing. Roman Zoller. Vychádza podľa potreby.

91

