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Novela zákona o ovzduší 

• § 15 povinnosti prevádzkovateľov

• § 15b  flexibilné opatrenia (CZT, kompresorové stanice ZPN, kotle na biomasu)

• § 30, sankcie za porušenie povinností

• § 9 písm. 1b) možnosť v oblasti so zhoršenou kvalitou ovzdušia - vyžadovať BAT pre MCP

• § 23 register MCP (súčasť NEIS-u)

• monitorovací program MCP (SIŽP) 

Vyhláška 231/2013 Z. z. v znení vyhl. MŽP SR č. 33/2017 Z. z. - požiadavky na evidenciu 

Novela vyhlášky MŽP SR č. 410/2012  Z. z.  - emisné limity 

Novela vyhlášky MŽP SR č. 411/2012  Z. z. - monitorovanie emisií
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Transpozícia smernice (EÚ) 2015/2193 o stredne veľkých spaľovacích 
zariadeniach (MCP)

Stredne veľké spaľovacie zariadenie = väčšie stredné spaľovacie zariadenia 



odstránenie nedostatkov transpozície  smernice 2008/50/ES o kvalite ovzdušia 

Zmena definície  ZL  
§ 2 písm. b)
znečisťujúca látka - akákoľvek látka prítomná v ovzduší  alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má 
alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, okrem 
látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené  osobitným predpisom.

Celá nová úprava  „Kvalita ovzdušia“  § 5- 13 zákona 

• Program na zlepšenie KO (dlhodobé opatrenia) – preskúmanie každé 3 roky
• Akčný plán (okamžité opatrenia) - preskúmanie každé 3 roky
• OÚ v sídle kraja  - vyhlási Oblasť riadenia kvality ovzdušia 

Novela zákona o ovzduší 



Smogový varovný systém 

• 2 stupne pre PM10

smogová situácia  (100mg/m3)  a 

závažná smogová situácia (150mg/m3)

• informovanie  samospráv, OÚ a RÚVZ – cez Informačný systém MV SR

• informovanie verejnosti - cez verejnoprávne médiá (TV, rozhlas)

(2x za deň, 1. x  do 7. hod ráno  a 2.x  po 17 hod.)

Novela vyhlášky MŽP SR č. 244/2016 Z. z.  o kvalite ovzdušia 
požiadavky na vyhlasovanie smogovej situácie 

Novela zákona o ovzduší 



Novela zákona o ovzduší 

Nízkoemisné zóny  

§ 2 pís. r)  def. NEZ - územie obce alebo časti obce, v kt. je regulovaná prevádzka cestných 

motorových vozidiel s cieľom udržať alebo zlepšiť KO

§ 9 ods. 3- 8  Zriadenie  NEZ 

• obec môže zriadiť NEZ vydaním VZN 

• určí emisnú triedu vozidiel, ktoré majú povolený vjazd

• autá je potrebné označiť emisnými plaketami 

• povolený vjazd  - vymenované orgány a organizácie 

- povolené dočasné a trvalé výnimky (obec)

• novelizácia zákonov potrebných k zavedeniu NEZ: 

Č.II  – zákon SNR č. 564/1991 Zb.  o obecnej polícií 

Č. III - zákon NR SR č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch 

Č. IV – zákon č.725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozem. kom.           

MDV SR vydá vyhlášku  týkajúcu sa emisných plakiet

23.10.2017
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Novela zákona o ovzduší 

• Zavedenie pojmov § 2

- veľké spaľovacie zariadenie, 

- väčšie stredné spaľovacie zariadenie, 

- zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá 

• Definícia zariadenia stacionárneho zdroja § 3 ods. 3 
= technologický celok na ktorý sa uplatňujú EL, technické požiadavky a podmienky 
prevádzkovania. Členenie zariadení stacionárneho zdroja a ich vymedzenie je 
ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a). 

• Dôsledok  zmeny def. ZL  na uplatňovanie EL § 4 ods. 1
Prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia reguluje vnášanie znečisťujúcich látok 
ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia

• Uplatňovanie emisných limitov v poradí: individuálne, špecifické, všeobecné, 

23.10.2017
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Novela zákona o ovzduší 

NEIS - Elektronické podávanie údajov z evidencie

Povinnosť prevádzkovateľov VZ a SZ § 15 písm. e) 

oznamovať údaje o zdroji a jeho emisiách do 15. 2. elektronicky do NEIS: 

• veľké zdroje:      od 2018 

• stredné zdroje:  od 2019

Údaje pre verejnosť o výsledkoch monitorovania § 15 písm. ah) 
zasielať elektronicky výsledky z kontinuálneho merania emisií a informácie o 
výsledku oprávneného merania údajov o dodržaní EL... alebo 
oznámiť adresu webovej stránky, kde sú protokoly a informácie v ustanovenom    
čase, rozsahu a forme sprístupňované pre informačný systém a verejnosť.

• Databáza NEIS sa rozšíri: 

Extra databáza:  pre MCP a  

pre výrobcov druhotných palív 

23.10.2017
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Novela zákona o ovzduší 

Odstránenie nedostatkov transpozície smernice EP a R 2010/75/EÚ o priemyselných 
emisiách (IED) 

• doplnenie slov  v  def. spaľovne odpadov a zariadení na spoluspaľovanie  odpadov 

odpadov (§ 2 písm. h, i, j, v § 18 ods. 1)   

• Nová povinnosť prevádzkovateľa spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie 
odpadov  § 18 ods. 12: 
určiť zamestnanca zodpovedného  za prevádzkovanie spaľovne sa zariadenia na   
spoluspaľovanie odpadov podľa  ustanovených požiadaviek (§ 18 ods. 12) 

• rozšírenie osobitných súhlasov nielen pre výskum a aj pre skúšanie nových 
výrobkov a výrobných postupov (§17 ods. 1 písm. e), len v prípade ak nespadajú 
pod integrované povoľovanie 

23.10.2017
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Novela zákona o ovzduší 

• Zavedenie pojmu druhotné palivo 

Druhotné palivo - palivo, ktoré bolo vyrobené z odpadu a spĺňa požiadavky podľa §

14 ods. 3, pričom dosiahlo stav konca odpadu podľa ustanovených požiadaviek 

osobitného predpisu.3e)“.

• § 14 ods. 3 Povinnosť poskytovať údaje o druhotných palivách do NEIS-u.

• Pôsobnosť SIŽP – vypracovať program monitorovania druhotných palív

23.10.2017
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Novela zákona o ovzduší 

• Úprava týkajúca sa vykonávania odborného a štátneho dozoru 

(u prevádzkovateľov zdrojov a  u oprávnených osôb) 

• § 29  Oprávnenie osôb vykonávajúcich odborný štátny dozor a štátny dozor 

• § 29a) Práva a povinnosti kontrolovanej osoby

• § 29b) Ukončenie dozoru  

Protokol o výsledku kontroly sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak kontrolovaná 
osoba alebo osoba poverená kontrolovanou osobou sa odmietne oboznámiť 
s protokolom

Protokol sa považuje za doručený  aj, keď sa považuje za doručenú do siedmich 
pracovných dní od jej uloženia u poštového prepravcu, aj keď ju adresát neprevzal. 

23.10.2017
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Novela zákona o ovzduší 

Ďalšie  zmeny - aktuálne otázky ochrany ovzdušia

• § 2 písm. k) Spresnenie pojmu dokumentácia 

• § 17 nový odsek 3   Zjednodušenie náležitostí  žiadosti o súhlas  pre malý zdroj 

• § 25 ods. 1 písm. c) až g) Pôsobnosť OÚ v sídle kraja, kedy na  území kraja, kedy  
v územnom obvode 

23.10.2017
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Ďakujem za pozornosť

Zuzana Kocunová 
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