
Štatút poradného výboru 

na prípravu, vypracovanie, schválenie, implementáciu a preskúmanie  

Programu na zlepšenie kvality ovzdušia  

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Poradný výbor (ďalej len „PV“) na prípravu, vypracovanie, schválenie, implementáciu a preskúmanie 

Programu na zlepšenie kvality ovzdušia je výbor, ktorého cieľom je zabezpečenie riadenia kvality 

ovzdušia s ambíciou dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia v konkrétnej zóne alebo aglomerácii 

v určenom čase. 

2. Tento štatút upravuje postavenie, pôsobnosť, právomoci, zloženie a činnosť PV a je záväzný pre jeho 

členov. 

 

Článok 2 

Pôsobnosť  

1. Poradný výbor je poradným orgánom riadenia kvality ovzdušia v danej zóne/ aglomerácii.  

2. Činnosť poradného výboru nemá rozhodovaciu právomoc, jeho závery slúžia ako odporúčania 

pre okresný úrad v sídle kraja, ktorý je zodpovedný za riadenie kvality ovzdušia, najmä na napĺňanie 

cieľov zlepšovania  kvality ovzdušia a vydanie Programu na zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len 

„PZKO“).  

 

Článok 3 

Vymedzenie činnosti poradného výboru 

1. Poradný výbor zabezpečuje najmä tieto činnosti: 

a) návrh miestnych cieľov na zlepšenie kvality ovzdušia,  

b) návrh opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia, 

c) hodnotenie a výber opatrení z pohľadu účinnosti, efektívnosti, finančnej udržateľnosti 

a akceptovateľnosti, 

d) výber scenárov opatrení pre modelovanie prínosu opatrení ku kvalite ovzdušia,  

e) odporúčania týkajúce sa finálneho výberu opatrení do PZKO vrátane určenia indikátorov 

plnenia opatrení a zodpovedných osôb za plnenie opatrení, 

f) identifikácia a odstraňovanie problémov spojených s realizáciou opatrení uložených v PZKO, 

g) odporúča vypracovanie Programu starostlivosti o kvalitu ovzdušia (ďalej len „PSKO“) VÚC alebo 

obce. 

h) poskytovanie metodickej pomoci a výmeny informácií a skúseností s realizáciou opatrení 

uložených v PZKO a PSKO, 

i) výmena a realizácia aktivít zabezpečujúcich poskytovanie metodickej a organizačnej pomoci 

pri vypracovaní PZKO, 

j) spolupráca najmä s orgánmi štátnej správy a samosprávy, inými inštitúciami a mimovládnymi 

organizáciami na odstraňovaní bariér obmedzujúcich plnú implementáciu PZKO. 



2. Ak je to pre vypracovanie PZKO žiadúce, poradný výbor môže zriadiť jednu alebo viac pracovných 

skupín. Pracovná skupina je poradným orgánom zameraným na získanie informácií o zdrojoch 

znečisťovania ovzdušia, analýzu možností a návrh potenciálnych opatrení a indikátorov ich plnenia. 

 

 

Článok 4 

Zloženie poradného výboru a organizácia jeho činnosti 

1. Poradný výbor tvoria najmä zástupcovia: čelný zástupca VÚC, vybraní zástupcovia miestnej 

samosprávy, manažéri kvality ovzdušia (z projektu LIFFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia ), vybraní 

zástupcovia OÚ ako orgánu ochrany ovzdušia, zástupcovia orgánov miestnej štátnej správy, 

dopravní analytici, miestne autority. 

2. Členov poradného výboru menuje vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie okresného 

úradu v sídle kraja. 

3. Pôsobnosť člena poradného výboru zaniká vzdaním sa členstva, smrťou člena, zánikom poradného 

výboru. 

4. Za obsahovú a organizačnú prípravu rokovania výboru je zodpovedný okresný úrad v sídle kraja, 

ktorý PZKO vydáva. Manažéri kvality ovzdušia sú nápomocní pri obsahovej aj organizačnej príprave 

rokovania výboru. 

5. Funkčné obdobie poradného výboru začína s prípravou resp. aktualizáciou PZKO.  

6. Odporúčania poradného výboru podľa článku 2 bodu 2 sa prijímajú konsenzuálne alebo hlasovaním. 

Pri hlasovaní je návrh prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

7. V období vypracovania PZKO sa výbor schádza podľa potreby vzhľadom na aktuálne otázky.  

8.  V období implementácie PZKO sa poradný výbor schádza podľa potreby, najmenej však 1-krát 

ročne. 

9. Poradný výbor zvoláva a jeho rokovania vedie vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie 

OÚSK. Predseda je povinný zvolať mimoriadne zasadnutie výboru, ak o to požiadajú najmenej dvaja 

členovia výboru.  

10. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.  

11. Zasadanie a hlasovanie poradného výboru môže prebiehať aj online formou.  

12. Priebeh zasadania poradného výboru sa zdokumentuje zápisnicou.  

13. Prijaté závery v otázkach čl. 3 ods. 1 poradný výbor poskytuje okresnému úradu v sídle kraja, orgánu 

ochrany ovzdušia s právomocou riadenia kvality ovzdušia. 

14. Členstvo v poradnom výbore je čestné, bez nároku na honorár. 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenie 

1. Poradný výbor zriaďuje vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie OÚSK a zároveň vydáva 

štatút poradného výboru a schvaľuje jeho zmeny. 

2. Štatút poradného výboru nadobúda účinnosť ...............2021. 

 

 

(podpis) 

meno vedúceho odboru starostlivosti o životné prostredie OÚSK 

vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie OÚSK  


