
Informácia  pre prevádzkovateľov veľkých a prevádzkovateľov stredných 
zdrojov znečisťovania ovzdušia 
 
 
 
V zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov BUDE OD 1.1.2019 KAŽDÝ 
PREVÁDZKOVATEĽ veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a prevádzkovateľ stredného 
stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia POVINNÝ OZNAMOVAŤ ELEKTRONICKY OKRESNÉMU 
ÚRADU KAŽDOROČNE DO 15. FEBRUÁRA ustanovené údaje o stacionárnom zdroji, emisiách, 
dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a emisných kvót 
za uplynulý kalendárny rok DO NÁRODNÉHO EMISNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ustanoveným 
spôsobom a na požiadanie poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje o stacionárnom zdroji 
a o jeho prevádzke. 
 
Ustanoveným spôsobom elektronického oznamovania údajov je PORTÁL NEIS PZ WEB, ktorý je 
dostupný tu: https://neispz.shmu.sk/ 
 
Prečítajte si prosím dôkladne nižšie uvedené informácie o používaní portálu! 
 
TECHNICKÉ PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE PORTÁLU NEIS PZ WEB: 

1. Počítač s pripojením na internet, operačným systémom Windows 7 a vyšším 
2. Internetový prehliadač Internet Explorer aktuálnej verzie (11)  
3. Nainštalovať bezplatný softvérový doplnok Microsoft Silverlight 

Informácie o používaní iných prehliadačov nájdete tu: https://neispz.shmu.sk/docs/postup_info.pdf 
 
ĎALŠÍ POSTUP PO SPLNENÍ TECHNICKÝCH PODMIENOK: 

4. Registrácia užívateľa na portáli NEIS PZ WEB (klik na tlačidlo Nový užívateľ) 
5. Stiahnutie a vyplnenie Poverenia (odkaz sa nachádza pod prihlasovacím okienkom) 
6. Vyplnené a štatutárom podpísané poverenie zaslať na príslušné okresné úrady 
7. Okresné úrady na základe došlého poverenia potvrdia Vašu registráciu a získate prístup do 

systému 
 
Systém obsahuje všetky archívne údaje, ktoré ste v minulosti za daného prevádzkovateľa poskytli do 
Národného emisného informačného systému (časový rad od roku 2005). Stále údaje Vašich zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, ako aj výpočty, sú v systéme.  
Po úspešnom prihlásení sa do systému prejdite prosím všetky Vaše zdroje a povypĺňajte chýbajúce 
resp. nulové ročné údaje (prevádzkové hodiny, spotreba paliva, aktuálne hodnoty merných 
a vzťahových veličín vo výpočtoch emisií a poplatkov). 
Systém obsahuje rovnaké položky ako doteraz používané XLS (Excel) tlačivá. 
 
V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KLIKNITE NA POLOŽKU POMOC > POMOC K APLIKÁCII, KDE NÁJDETE 
PODROBNÉ POPISY K JEDNOTLIVÝM ČASTIAM A FUNKCIONALITÁM PORTÁLU.  
(odkaz na pomoc: https://neispz.shmu.sk/ClientBin/Help/technical/index.html) 
 
V zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
„Prevádzkovateľ veľkého zdroja a prevádzkovateľ stredného zdroja každoročne do 15. februára 
písomne oznámi príslušnému okresnému úradu úplné a pravdivé údaje o celkových množstvách a 
druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za každý veľký zdroj a stredný zdroj, výšku 
poplatku a výšku ročného poplatku za ním prevádzkované veľké zdroje a stredné zdroje v okrese za 
uplynulý rok. Výpočet emisií a poplatkov prevádzkovateľ predkladá oznámením podľa osobitného 
predpisu. 5)“ 
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Túto povinnosť môže prevádzkovateľ splniť tým, že PÍSOMNE (FYZICKY) PREDLOŽÍ SÚHRNNÉ TLAČIVO 
T1 A T2 PODPÍSANÉ ŠTATUTÁROM PREVÁDZKOVATEĽA V PREDPÍSANEJ LEHOTE NA PRÍSLUŠNÝ OÚ. 
Tieto tlačivá prevádzkovateľ môže vyexportovať na portáli NEIS PZ WEB do formátu XLS a vytlačiť ich. 
 
Výpočet emisií a poplatkov prevádzkovateľ predkladá oznámením podľa osobitného predpisu – s 
odkazom na § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, tzn. 
s odkazom na oznamovanie vybraných údajov do NEIS. Nie je teda potrebné osobitne predkladať 
výpočet emisií a poplatkov podľa poplatkového zákona - STAČÍ, AK PREVÁDZKOVATEĽ OZNÁMI 
ELEKTRONICKY VYBRANÉ ÚDAJE TZN. VÝPOČET EMISIÍ A POPLATKOV CEZ PORTÁL NEIS PZ WEB. 
Doloženie podrobného rozpisu výpočtu emisií môže Okresný úrad od prevádzkovateľa vyžadovať, ak 
je v elektronickej verzii použitý výpočtový vzťah taký, z ktorého nie je možné odvodiť postup výpočtu 
(zadáva sa len výsledná emisia), alebo v prípade iných pochybností o správnosti výpočtu.  
 
Prevádzkovateľ je ďalej povinný v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov, § 15 ods. 1 písm. ah) ZASIELAŤ INFORMÁCIE O VÝSLEDKU OPRÁVNENÉHO MERANIA 
ÚDAJOV DO NEIS na účel informovania verejnosti. Keďže NEIS PZ WEB v súčasnosti neumožňuje 
zasielanie týchto informácií, do odvolania sa majú informácie pre tento účel (alebo odkaz na stránku, 
kde sú správy zverejnené) posielať na mailovú adresu: opravnenemerania@shmu.sk 
Povinnosť zasielania správ na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnymi 
orgánmi v integrovanom povoľovaní TÝMTO NIE JE DOTKNUTÁ. 
 
V prípade problémov s prevádzkou portálu NEIS PZ WEB a metodických otázok sa môžete obrátiť 
s Vašou písomnou požiadavkou na mailovú adresu emisie@shmu.sk  
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