
Príloha č. 2  – Oblasti riadenia kvality ovzdušia  
(pre Prioritnú os č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy) 
 
Oblasti riadenia kvality ovzdušia1) 

AGLOMERÁCIA/  
Zóna Vymedzená oblas ť riadenia kvality ovzdušia  Zne čisťujúca látka 

 

BRATISLAVA 
2) územie hl. mesta SR Bratislava  PM10, oxid dusičitý 

Bratislavský kraj 
2)

 územie mesta Malacky PM10 

KOŠICE 
Košický kraj 

územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká 
Ida PM10, PM2,5 

Banskobystrický kraj 

územie mesta Banská Bystrica PM10, PM2,5 

územia mesta Hnúšťa a miestnych častí Brádno, Hačava, 
Likier, Polom, mesta Tisovec a miestnej časti Rimavské 
Brezovo a obce Rimavská Píla 

PM10 

územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, 
Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota PM10, PM2,5 

Košický kraj 
 

územie mesta Krompachy PM10, PM2,5 

územie mesta Strážske PM10 

Nitriansky kraj územie mesta Nitra PM10,oxid dusičitý, PM2,5  

Prešovský kraj 
územie mesta Prešov a obce Ľubotice PM10, PM2,5 
územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, 
Majerovce, Nižný Hrabovec a Kladzany  

PM10, PM2,5 

Trenčiansky kraj 
územie mesta Trenčín PM10, PM2,5 

územie okresu Prievidza PM10, PM2,5 

Trnavský kraj 
územie mesta Trnava PM10,  

územie mesta Senica PM10 

Žilinský kraj 

územie mesta Žilina PM10, PM2,5 

územie miest Martin a Vrútky PM10, PM2,5 

územie mesta Ružomberok a obce Likavka PM10, PM2,5 

 

Oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia sú (§9 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v 
znení zákona č. 318/2012 Z. z. ): 
 
a) oblasti riadenia kvality ovzdušia, 
b) vymedzené časti zón alebo aglomerácií o rozlohe najmenej  50 km2), ak sa v nich 

vyskytujú pachové znečisťujúce látky v koncentráciách, ktoré znepríjemňujú život  
obyvateľstvu, 

c) národné parky,3) 
d) chránené krajinné oblasti,4) 
e)  kúpeľné miesta.5)   

                                                 
1) Aktualizované na rok 2012 na základe Hodnotenia kvality ovzdušia v Slovenskej republike v roku 2011  
(Zdroj: http://www.shmu.sk/File/oko/hodnotenie/2011_Hodnotenie_KO_v_SR.pdf) 
2) Územie Bratislavského kraja nie je pre prioritnú os č. 3 oprávneným územím, pretože uvedená prioritná os je  

financovaná z ERDF. 
3) § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
4) § 18 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
5) § 35 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných 
    miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 


