
V Bratislave 18. 04. 2013
číslo: Star - 47512013

.>

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

Príkaz starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
č.212013

Vo väzbe na Všeobecne záväznú vyhlášku Obvodného úradu životného prostredia
Bratislava č. 2/2013 zo dňa 15. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán
na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre Hlavné mesto SR
Bratislava, katastrálne územie Bratislava - Nivy a katastrálne územie Bratislava - Nové
Mesto a znečisťujúcu látku PMIO

ukladám

l. vykonávať tieto opatrenia v katastrálnych územiach Nové Mesto:

1. Zváženie odstránenia zimného posypu z mestských komunikácií III. a IV. triedy
v prípade použitia inertného materiálu.

Termín: do 24 hodín od oznámenia Obvodného úradu životného prostredia
Bratislava

Zodpovedný: Ing. Ľudovít Kollárik, prednosta MÚ BNM
Ing. Miriam Kamhiyehová, poverená vedením odd. ÚPŽP
Ing. Ľubomír Baník, poverený vedením odd. Val

•

2. Odstránenie inertného zimného posypu z komunikácií v správe mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Termín: - do 24 hodín od oznámenia miestneho úradu
- ihneď po ukončení zimnej údržby

Zodpovedný: Ing. Róbert Molnár, riaditeľ EKO podniku VPS

3. Vykonávať čistenie a skrápanie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto v lokalite vymedzene] ulicami Tomášikova, Račianska, Šancova,
Legionárska a Trnavská

Termín: - ihneď, najneskôr do 24 hodín od oznámenia miestneho úradu
telefonicky alebo elektronickou formou (po dosahovaní denného
priemeru koncentrácie PMIO na 45 ug/m tri dni po sebe ak je
predpoklad, že poveternostné podmienky sa nezmenia)
- priebežne pri trvaní prekračovania

Zodpovedný: Ing. Róbert Molnár, riaditeľ EKO podniku VPS



Termín: priebežne počas platnosti tohto príkazu

/
4. Vykonávať čistenie a skrápanie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava -

Nové Mesto
Termín: - pravidelne týždenne v období od 1.5. do 31.9.

Zodpovedný: Ing. Róbert Molnár, riaditeľ EKO podniku VPS

5. Uložiť v príslušných stavebných povoleniach povinnosť stavebníkom

A) vo všetkých stavebných povoleniach a ohláseniach drobných stavieb:
- zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavieb;
-zabezpečit' kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev

priľahlých k stavbám;

B) pri rozsiahlejších stavbách a prebiehajúcich búracích prácach:
- zabezpečit' kontrolu obmedzovania prašnosti na staveniskách, spočívajúce

vopakovanom kropení rozsiahlejšlcb stavenísk a prebiehajúcich búracích prác
na stavbách v zmysle podmienok, ktoré musia byt' takto stanovené v stavebných
povoleniach;

Termín: priebežne počas platnosti tohto príkazu

Zodpovedný: Eva Daňová, poverená vedením odd. ÚK a SP

•
6. Uložiť v príslušných stavebných povoleniach, v ohláseniach drobných stavieb,

pri rozkopávkových povoleniach povinnosť stavebníkom a pri povolení
umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov žiadateľom:
- nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov

na stavbe a pri ich preprave

Termín: - nepretržite počas platnosti tohto príkazu

Termín: - nepretržite počas platnosti tohto príkazu

Zodpovedný: Eva Daňová, poverená vedením odd. ÚK a SP

7. Uložiť v príslušných stavebných povoleniach povinnosť stavebníkom:
- pri realizácii nových investičných zámerov zatrávňovať nespevnené plochy

Zodpovedný: Eva Daňová, poverená vedením odd. ÚK a SP



Termín: - do 24 hodín po vykonaní opatrení

!
I

8. Informovať obyvateľov o prekročení limitnej hodnoty PMlO obvyklým spôsobom,
t.j. na úradnej tabuli, v informačnom televíznom kanáli a prostredníctvom
internetovej stránky

Termín: - do 2 hodín od odovzdania informácie Obvodným úradom životného
prostredia Bratislava

Zodpovedný: Ing. Miriam Kamhiyehová, poverená vedením odd. ÚPŽP
Júlia Červenková, vedúca odd. organizačného a evidencie obyvatel'ov
Mgr. Marek Tettinger, útvar komunikácie, KŠMa VČ

II. Podať písomnú informáciu o vykonaní opatrení uvedených v bode
2,3,4 a 8 osobám, uvedeným v bode III.

Zodpovedný: podľa opatrení 2, 3, 4 a 8

III. vykonávať kontrolu dodržiavania týchto opatrení:

v bode 5) až 8)
v bode 2) až 4)

Ing. Ľudovít Kollárik, prednostu MÚ
Ing. Ľudovít Kollárik, prednostu MÚ
Ing. Ľubomír Baník, poverený vedením odd. Val

IV. Nadobudnutím účinnosti Príkazu starostu č. 2/2013 sa zrušuje Príkaz starostu
č. 1/2011 zo dňa 17. 1. 2011 •

Príkaz starostu mestskej časti č. 2/2013 nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2013.

Príloha:
• Všeobecne záväzná vyhláška Krajského

č. 2/2013 zo dňa 15. februára 2013;
prostredia v Bratislave
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA
Obvodného úrad~ životného prostredia Bratislavač. ú2013

zIS. februára .lOU, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie-kvality
ovzdušia pre oblast' riadenia kvality ovzdušia pre Hlavné mesto SR'Bratislavá,

.. katastrálne územie Bratislava -vNivy a katastrálne územie .
. Bratislava, Nové Mesto a zn ečisťuj úcu látku 'PM\o·

"a) .

b)

vymedzenie územia a šp~cifikácitiznečist'ujúCich 'látok sqzikom prekračovania limitných hodnôt,

identifikáciu-činností, ktoré prispievajú ale'bo mqžuprispievať k,prekrafovaniulimitilých hodnôt a
.identifikáciuzdrojov Znečisťovania" ovzdušiaktoŕésúzahjnuté do akčnéhoplánu, . '

. - . .' .' - .... . . . .

c) . krátkodobé opatreniana regulovanie činnosti.a zdioj,óy~ečist'.ovania.oY~dúši~; ktoré prispievajú alebo
.rriôžuprispievat' k prekračovaniu limitriýchhodnôt (ďalej len "krá~odobé opatrenia") a určenie kritérií a
mechanizmu ich uplatňovania. .... . ..

§2· ' .

. Vymed2;enieútémia:iŠpétirlk:i~i~ zň~Člsť~júdchlátok
.. srlzíkomprekročenia '

(1)

(2)

. . . - .. '

Vyrnedzenie územia je uvedené v príiohe· č' ·1.

Špecifikácia znečisťujúcich látok srizikomprekročenia limitnýchhodnôt je uvedená vprílohe č:
2, •

.§y ,.
Identifikácia ~iririGsiíinečlsteQia' ovzdušia

Činq.osti;ktoré.prispievajúalebomôžu pdspievať:k prekračovaniu limitných hodnôt sú:
. . ': ' ;" ,~ , ," - ... " .. ,.. .." ~:'.. ". . -':'

a) doprava

b) stavebná činnosť:
"

•.. , .§4· • ..
Krátkodobé oi>at~énia,urč~niel<.ritérií ~ lne~hanizmu
. , . 'iéh,~plaiňoy~nia ... .

. (l) 'Krátkodobé opatrenia sú uvedené v prHóbe,t3.ď
•••

(2)Subjelctyuveden6 v prílohe .15. J začnú ,"uplátP9Y~t' krátkodobé opatrenia akčného: pláuuuž po .
dosahovaní deIlneho'priemeni koncentrácie PMI01nad 45. ug/m" tridrii po sebe ak je predpoklad, že
poveternostné podmienky sa" nezlepšia. ..' .

(3)' .Mechanizmus uplatňovaniakrátkodobých opatreni-je uvedený Ý prílohe Č. 4.
. ". ."", . ."' .. " ' .

.. '§S. .
.. Zrušovacie ustanovenie

Týmto ustanovenímsa .ruší platnosť predchádzajúcej Všeobecnezáväznej vyhlášky Krajského úradu
životného prostredia v Bratislave č, 8/20 lOz l L novembra 20 l O,ktorou sa vydalakčný plán na zabezpečenie .
kvality ovzdušia. . . . .." .

l) §2 písm. m) zákonač, J 37120 J OZ. z, o ovzduší v znení zákona č. 31.8/;20J 2 Z. z.
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§6
:Účinnosť '.... :.-.:., ..

, ,- ~.. _._ ... .....:..-

, ,'''ďfie~p~!~!:~~lí.k,~~,r. ' . '.,,

Óby'odrú~hoúí-adu Ži~bi.néhópi~stiediaBrati~i.av;.i ,
. '. .:. •... - : '. •~ . • . .! o' '. • .' • • •

Príloha č, ,lk Všeobecnezáv~ci ~h~k.c .. , " " ,.,
Obvodného uradú živ~~h;p;oslre4laBtatisl!ly~{iJfOI3 ,é.,

.' :.' ."

... ""

.. :.: .

';'-

4. Početobyvateľov vovymedzenom území k 3 L l? 2011 je 105 543.

':.'"

, ,

'... '~ .'

" "ŠPECIFIKÁCIA ZNEti'sŤ·UJeó<rá:r;'ÁfôK.' " , ,S: RIZIKOM 'PRtKRACOVANí~~ĽlI\tiŤ~xcíi~H()I>N6T'
Vo ~Y~<4eIi,ý:ch' kaÚiStrá.I~~ch'~z~Tíachje .riZi,~?j>tTy~~~;~~i;~~~wťi~g~?~:tel!(}ZIl!~j:si'~j:~,C~j,.,}átkr

-,

.~ ::.;
"

-..
.~.''".. .,~:~." ':." -, " ' ~" . .'

--'-'--'-------------.;.. •••••••- ••••••- •••••"""" •••••_;m_!i!Sm.i_~~#!&'i"'m~iNJ;4...~~~t..Y}Wi;:%$k_r~_:::,."~~g;:!.:I.:.~.;I2:::f.::::~'7-.-~\'M.~~ ..+:..~.,_.....,....;
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Príloha Č. 3 k VŠeobecne záväznej vyhláške
db'v~néh<i~ŕaduživoln6hoproslrcdia Bratislava č. 2/2013 .

.
:..·.:.•B~..·'~r".·.•.Pa~.::ttl~S-.ľYl·.d..a:..avy;rn.;.M..~.~·~i~~;:~f.~t~~iPilô~€r ..•..•.\~!~~i~~~~;~~~l1~~§··"'Ó~;Sgi~~~&tdJ~~~:~6o·;t.~}~ll~e~~1~~··1~~~i~~t:::~;~h~~~Vu

(}rizikupŕ~kr9čeniaiíinitnéj
hodno" V zm' sle §4y b.lášk

..' KRÁTKOPP6É~:)l)AT~ENIA .

Sekundárna prašnosť.z automobilovej
dopravy"!' .
Mestská časť Bratislava> Ružinov a
Mestská časť Bratislava. -Nové Mesto.

.'Čistenie asplachováŕiie ciest
ní. ~tv. triedymimo zimnej

'0 ~~~~:a~plaCll(}Yiliiie" .
'.mestských.komunikácií.Ill, .

. •.(1 ly.trie~Yviokalitá~h ~Iíc
Tornášikova, Račianska,
.Šancová.Legioriárska
'aTÍ'havská; mimo zimnej
'4dižb;~' '.

Sekundámaprašnosť zo stavebnej . ··ObrĎ.~dZiť prašnosť . .
činnóstí/stavebriýúrad Mestskej casti '. .opakovariýmkŕopením
B~atisláva~RuŽinov, stavebnýúrad rOisiilhlejšíchst.a:venísk·
.Mestskej časti Bratislava .-:-'1'-!ové '~~ŕke6ieJ:iajúcich búracíchprác
Mesto. .na.stavbách.. . .'

.Terrnín

Do 24 hodín od oznámenia .
Obvodnéhoúradu Životného .'

.pI:ostredia Bratislava, alebo
·.slovenského' '. ". . .
hYc,I~~;n~te~r~logického ústavu
o riziku prekročenialimitne] .

.hodnoty v zmysle § 4 vyhlášky .

· Kontrolovať obmedzovanie'
prašnostina staveniskách .
v zmysle podmienok.ktoré
.musiabýť takto stanovené
vstavebn .ch povoleniach,
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Informovanie (Obvodný úrad Informovať Magistrát hlrn.
životnéhoprostredia Bratislava. SRB~atislavy;Ml~stny úrad

.' .'Brati~lava:-RUžinov' .
,~:M!,~@Y,úfadI3~tisl.aYa
NoveMést6'á Regiónálrty

.' .úia~n~eŕ.~jIléh9 zdravotníctva'
..,.:)3j1in~1~X;í.2t~~~f9Di~ky...•.. .

a 'elektronickou formou ... "'. ". - .... -....

...•...

.. .

lrilorroo1Jat;.tv;tagistrát hl. m.
.SirE'raii:s~aVý;Miesfuy ~raci
B~aÚ;i~vaiRJžiriov. .
a Mi~stnyúrádBr~iisläÝa -

.N~vé Mesto.pisoriíným .
oznári1eníID. .

-, ::~

. Periodicky upozorňovať tieto' .:'
subjekty na situáciu 0, stave .

.'prekročenia limitnej hodnoty.
PM

1Ó
•·· ".

Informovanie / Mestskáčasť Bratislava . 'Informovať obyvateľov
-:Rtižinova Mestská časťBratislava -'. op'rdČiáčovaní liniitnej
.Nové Mesto: - hodii'oty-PM'ío::tfä ..'

'inférnetovej 'stránke,' úradnej
tab?l~ a 'informačnom. .•. .
televíznom kanáli (viď.j.ľext.

. u ózomenia" .

Do 2: hodín od oznámenia
Slovenského, '.' .

' .I" hydrometeorolôgickéhoústavu
.o riziku .prekróčeuia -limitnej
hodnoty v zmysle § 4 vyhlášky .:

.'",

.'Q<?j8 hodín od. oznámenia
Slovenského ..

'.hydrometeorologického ústavu
9. rizikuprekročenia limitnej
.hodnoty v zmysle § 4·vyhlášky.

l x mesačne .

Do'2 hodín po odovzdanl
· informácie Obvodnýrnúradorn
:životnebô prostredia Bratislava, ..

o'
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, UPozbmujc~'obČanov, že v súČasn6Úi lÍoli,vovzduši me5,ta~jcho okoliazaznarnc!Jané zVýšcnékonceiltráeieprachovýeh častíc.
'Okrem nepriaznivých povd~mostnýclipódmienok, prispieva' ku znečisteniu ovzdušia doprava a 'hlavne lokálnevykurovanie budov, vrátane.

rodinných donio~tuhÝmi pali~aini. Ž:iad3lJl~ fyzické aprávnické osoby, aby pri prevádzkovaní spaľovacíChzahadcIlí na spaľovanie pevného.'
paliva (pece, kotly, kCb.y)pouŽívá1.ic iba na to urČénépaiivo:Spal'ôvanie 'odpadu v domácom prostredí je zakázané. V.prípade, ak lokálne
kúreniská a lo~áinekotólhelliaiú možnosťvykurovania zemným plynorn.jc vhodnétento spôsob Jcirc~ia aspoň dočasneuprednostniť.

, Text upozorricnia ~Všeobc~nczáv~zncj\'yhlášké
Obvodného úradu životného p~ostrcd,ia Bratislava .Č. 2i20 13 "

Te,xt,upozcrnenia

Je Žiad~ce zvážiť aj cestovanie individuálnou automobilovoudopravou,. o'. :,,';"' . - - " . ~

.': zVÝšc~~konc~~c;e~ŕacho~ch č~tk, ~ajqri'cpťiai~ivéiI.Činicyn~iud!;ké zm.;vic ako jc p~ráŽd~nicho~ých' dýchacích cicst'
-s.kašľ Om 'á~kých#íí~ ,.a·podrážclc~ie'očný~h :Spojiviek. 'Odpo(ÚčamC;obmcdziť',vcfra~i~. v čase invcrzieIhlavne P;odveč~rnýi;h , hodinách)

, ,~:r~bkl:l~~fék:ľ~~'~~~~t~~á~~::~o!1d~;os~~:::~tJ~:~1;;::~nl~~f~~;1~~::tá~: it;~tt::~cni~ SHMÚ

',' "

. ~.

:...•.

.c,

" Príloha č.4 ,k VŠCobt;CDC záväznej vyiiláŠkc "
. ,ObvOdn~ho úradu životného prostredia Bratislava č, 2/2013

. . '; . /. .: .: '. .:. .~.- . ~. . ~ . . - .. ~.
MECHANIZMUS UPLATŇOVANIA'KRATKOOOBÝCUOPÁ TRENÍ

. ...

....

e

'.Miestny: ÚIadmistskdjčasti
Bratisla:vä'~RužinQY Íl Miestŕiyúrad

rI1é~tskéjč,llsťiB:fatislaYa ~
" 'BratištavaNoÝ{Mesto '

'Magistrát hlavného .mesta.
Slovenskej republikyBratislava


