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OVZDUŠIE
Znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia zo stacionárnych a mobilných zdrojov, ktoré sa vo
všeobecnosti volajú emisie, spôsobujú okrem priameho poškodenia ľudského zdravia ďalšie
nepriaznivé efekty v životnom prostredí – napríklad zlúčeniny síry a dusíka sú v atmosfére
transformované na kyseliny a sú príčinou kyslých dažďov, ktoré vedú k poškodeniu lesov, stavieb a
pamiatok a k zhoršeniu zdravotného stavu organizmov. Ďalšími škodlivými látkami sú pevné
prachové častice, ktoré predstavujú vážne zdravotné riziká aj vo Zvolene.
Vo Zvolene sa pravidelne meria koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší (frakcia PM 10
a PM 2,5). Výsledky meraní môžete nájsť na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického
ústavu http://www.shmu.sk/sk/?page=991

Vypaľuje niekto trávu?
Vypaľovanie trávy je zakázané v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi aj miestne platnými VZN.
Volajte hasičov na tel. 150 alebo mestskú políciu (vo Zvolene tel. 533 10 00).

Páli niekto na záhrade lístie, trávu alebo drevo?
Spaľovanie biologicky rozložiteľného odpadu (teda suchého lístia, drobných konárikov a ostatného
odpadu zo záhrad a domácností) je zakázané podľa platného zákona o odpadoch. Takéto konanie je
zakázané vo Zvolene aj vo VZN č. 135/2010 o verejnom poriadku. Zákon o ochrane pred požiarmi
hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, a ďalej sa nesmú vypaľovať
porasty bylín, kríkov a stromov. Nezabudnite, že na základe § 127 občianskeho zákonníka „vlastník
veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú obťažoval iného alebo čím by vážne
ohrozoval výkon jeho práv. ... Nesmie na mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom,
prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom,
tienením a vibráciami...“

Páli niekto na záhrade alebo na inom mieste odpad (plasty a pod.)?
Žiaden druh odpadu vo všeobecnosti sa nemôže spaľovať bežne v záhrade či v domácnosti.
Upozornite toho, kto tak robí, na nezákonnosť a nebezpečnosť jeho konania. Pri spaľovaní odpadu na
ohnisku, v peci či kotly vzniká zvýšené množstvo nebezpečných zlúčenín, pretože teploty, pri ktorých
horenie prebieha, sú na jeho dokonalé spálenie veľmi nízke. Pri horení nedochádza k dostatočnému
okysličovaniu, čím vzniká tzv. nedokonalé spaľovanie. Takto sa uvoľňuje do ovzdušia neporovnateľne
viac toxických látok. Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, trávu, konáre, alebo aj odpad z
domácnosti – plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod., dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí
mu pokuta. Ak vidíte, že niekto týmto spôsobom spaľuje odpad, alebo sa odniekiaľ šíri nepríjemný
dym, upozornite MsÚ Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, Odbor výstavby, ŽP a dopravy, tel. 045 530
32 76, Ing. M. Opremčáková, miriam.oprencakova@zvolen.sk. Prípadne rovno volajte mestskú políciu
(tel. 045 533 10 00).

Zdá sa vám, že nejaký komín dymí alebo smrdí nadmerne?
Kontaktujte MsÚ Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, Odbor výstavby, ŽP a dopravy, tel. 045 530 32
76, Ing. M. Opremčáková, miriam.oprencakova@zvolen.sk. Situáciu zdokumentujte (fotografie,
svedkovia) a zašlite podnet na Okresný úrad vo zvolene, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Nám. SNP 96/50, tel. 0961 63 29 60, oszp.zv@minv.sk alebo (a aj) na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia - Inšpektorát Banská Bystrica, Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia, Jegorovova 29B, 974 01
Banská Bystrica, tel. 048/471 96 60-1, sizpioobb@sizp.sk. Podľa legislatívy o ochrane ovzdušia je
zakázané spaľovať v kotloch (aj domových) iné palivo, aké určuje výrobca zariadenia. Okrem toho
1
Materiál bol spracovaný v rámci projektu „Škola aktívneho občana“
ktorého realizáciu podporilo Mesto Zvolen poskytnutím dotácie.
Aktualizácie nájdete na http://www.slatinka.sk/ekoporadna/rady-kontakty/

Sprievodca aktívneho občana – Zvolen, 2017

Združenie Slatinka

nesmie byť prekročený určený stupeň znečistenia prostredia (tmavosť dymu, medzné hodnoty
znečisťujúcej látky za časovú jednotku).

Cítite únik škodlivej látky (napr. chlór, čpavok, sírovodík)?
Volajte políciu SR na tel. 158, mestskú, resp. obecnú políciu (Zvolen tel. 159), hasičov na tel. 150 alebo
112. Nezdržujte sa v tomto priestore, nemanipulujte s otvoreným ohňom, nefajčite. Každá hasičská
stanica disponuje izolačnou dýchacou technikou umožňujúcou vstup do zamorených priestorov.
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