
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podl'a § 29 písm. n) bod 3. zákona c. 478/2002 z.z.
o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopína zákon c. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)

vydáva

OPRÁVNENIE c.07/4854/2009-3.1

ktorým sa

VÚEZ, a.s., Levice, ICO: 36 522457

ustanovuje za oprávnenú osobu podla § 25 ods. 6 zákona o ovzduší, ktorá môže vykonávat
diskontinuálne merania hodnôt emisných velicín, ktorými sú vyjadrené emisné limity a hodnôt velicín na
úcel výpoctu množstva emisie pre vybrané znecistujúce látky z vybraných stacionárnych zdrojov
znecistovania ovzdušia na úcely konaní podl'a právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia
v rozsahu podl'a prílohy tohto oprávnenia, ktorá je jeho neoddelitel'nou súcastou.

Platnost oprávnenia je viazaná na platnost osvedcenia o akreditácii, ktorým Slovenská národná
akreditacná služba osvedcila splnenie požiadaviek podl'a STN EN ISOII EC 17025 pre skúšobné
laboratórium a na platnost osvedcenia o plnení autorizacných požiadaviek pre špecifickú oblast

oprávnených meraní. Oprávnenie zaniká aj v dalších prípadoch podl'a § 25 ods. 4 zákona o ovzduší.

Podmienkou vykonávania oprávnených meraní na území Slovenskej republiky je platný živnostenský
list na vykonávaniemohlasovacej živnosti na oprávnené. merania emisií na stacionárnych zdrojoch
znecistovania ovzdušia podl'a zákona c. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský

zákoh)V2neni neskorších predpisov. ~Ing.PeterS:-;Jký
riaditel' odboru ochrany ovzdušia

a zmeny klímy

V Bratislave 9. apríla 2009

Príloha: Vymedzenie osôb oprávnených konat v mene štatutárneho orgánu vo veciach oprávnených meraní,
zodpove9ných osÔb za vykonávanie oprávnených meraní, odborov, predmetov, metód a metodík
oprávnených meraní.
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Príloha k oprávneniu c. 07/4854/2009-3.1,

ktorým sa VÚEZ, a.s., Levice, ICO 36 522457 ustanovuje za oprávnenú osobu

podl'a § 25 ods. 6 zákona c. 478/2002 Z. z. o ovzduší.

A.1 Oprávnená osoba: VÚEZ, a.s., Levice, ICO: 36 522 457

adresa: Hviezdoslavova 35, P.O.Box 153, 93439 Levicetel.: 0361 635 5335

fax: 036/635 5337mail: soltesz@vuez.sk

A.2 Osoby oprávnené na samostatné konanie v mene štatutárneho orgánu vo veciach oprávnených meraní
podl'a § 25 ods. 7 zákona C. 478/2002 Z. z.

1. Vladimír GUBCO, Ing. CSc.

nar. 03. 02. 1947, funkcia: vedúci aTS, splnomocnená osoba

2. Ivan Vicena, Ing.

nar. 01. 03. 1969, funkcia: clen predstavenstva

A.3 Zodpovedné osoby podl'a § 25 ods. 10 zákona C. 478/2002 Z. z. (riadenie a interpretovanie výsledkov merania)1. Vojtech Soltész, Ing.

nar. 22. 03. 1972

Pôsobnost: odbory merania podl'a Tab. CI; vybrané objekty merani podl'a
Tab. DI; metodiky merani podl'a Tab. El a F/.

2. Ondrej Duchon, Ing.

nar. 21.11.1964

Pôsobnost: odbor merania a1 v Tab. CI; vybrané objekty merani podl'a Tab. DI;
metodiky meraní podl'a Tab. El a podl'a Tab. FI okrem pol. 7.

3. Peter Salinka, RNDr.

nar. 30. 05. 1975

Pôsobnost: odbory merania podl'a Tab. CI; vybrané objekty meraní podl'a
Tab. DI; metodiky merani podl'a Tab. El a Ff.

A.4 Sam ostatní odborní pracovníci podl'a § 9 ods. 7 vyhlášky MŽP SR c. 202/2003 Z. z.1. Vojtech Soltész, Ing.

nar. 22. 03. 1972

2. Ondrej Duchon, Ing.

nar. 21. 11. 1964

3. Peter Salinka, RNDr.

nar. 30. 05. 1975

Pôsobnost: metodiky meraní podl'a Tab. El a F/.

CI Odbory oprávnených meraní podl'a § 10 ods. 2 vyhlášky MŽP SR c. 202/2003 Z. z.
Zodpovedné osoby

(por. císlo v Tab. A.3)
a1

meraníe hodnôt emisných velicín, ktorými sú vyjadrené emisné limíty okrem
1,2,3

emisného faktora

b3

meranie hmotnostných tokov a koncentrácií, s ktorých použitím sa vypocítava
1, 3

množstvo emisií znecistujúcich látok
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DI Objekty oprávnených meraní podla § 10 ods. 4 a 5 vyhlášky MŽP SR c. 202/2003 Z. z.
a vymedzenie odborov oprávneného merania

Císlo

... I kategórie podla prílohy c. 2 k vyhláške MŽP SR
ZodpovednéOdbory

kategórie

Staclonarne zdroje - c. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
osoby tab. A.3

tabul'ka CI

1 PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL 1.1

Technologické celky obsahujúce zariadenia na spal'ovanie palív - palivá1,2,3a1

okrem biomasy, zariadenia bez obmedzenia príkonu vrátane zariadení na procesné spalovanie palív (spali nový prúd oddelený od technológiepevnou teplovýmennou plochou) v kategóriách zdrojov:1 PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL (okrem kategórii 1.5 a 1.6)2 PRIEMYSELNÁ VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL5 NAKLADANIE S ODPADMI6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA1.5

Plynové turbíny (bez obmedzenia prikonu)

1.6

Stacionárne piestové spalovacie motory (bez obmedzenia príkonu) 2

2 PRIEMYSELNÁ VÝROBA A SPARACOVANIE KOVOV 2.9

Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace cinnosti (bez1,3a1, b3
používania organických rozpúštadiel) 4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL4.33

Výroba a spracovanie gumy 1, 2 (okrem b3)a1, b3
4.38

Priemyselné spracovanie plastov

6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA6.8

Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt (okrem merania TOC)1, 2 (okrem b3),a1, b3

6.9

Priemyselné spracovanie dreva
3

6.18

Potravinárske mlyny

6.19

Výroba priemyselných krmiva organických hnojív

6.20

Sušiarne polnohospodárskych a potravinárskych produktov

Vybrané znecistujúce látky a vybrané zariadenia, ktoré nenáležía do predchádzajúcich kategórii

1 PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL2 PRIEMYSELNÁ VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV3 VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV4 CHEMICKÝ PRIEMYSEL5 NAKLADANIE S ODPADMI6 OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIATuhé

Tuhé znecistujúce látky - castí zdroja a technologické zariadenia1, 2 (okrema1, b3
znecistujúce

zdroja, z ktorých sú odvádza né odpadové plyny len s obsahom tuhýchb3),3
látky z

znecistujúcich látok (napr. doprava, balenie, expedícia, drvenie, mletie,
vybraných

rezanie, brúsenie a dalšie fyzikálno-mechanické operácie s tuhými
zariadení

materiálmi).
Tuhé

Zariadenia na sušenie alebo tepelné úpravy, pri ktorých dochádza
a plynné ZL

k priamemu styku spalín alebo plamena s ohrievaným médiom, pre ktoré
z vybraných

sú uplatnované emisné limity ako pre zariadenia pre spal'ovanie palív
zariadeni

s obsahom referencného kyslíka 17 % objemového podielu . .--
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El Metódy a m~todiky diskontinuálneho oprávneného merania hodnôt emisných velicín podl'a prílohy c. 2

k výnosu MZP SR c. 1/2003Obiekt skúšky

Zavedená metóda
RozširenáPolož Položka

Rozsah 1)
Ostatné

ka
výnosuZnecistujúca Druh

Oznacenie neistota 2)špecifikácie
látka 1) 1

2 3 45 678
1.

predížený cas

1,Oaž10,0

0,5odberu (60 až

1a

STN EN 13284-190) min., bez

tuhé znecistujúce

manuálna
(834631)

preplachu
~ látky (TZL)

gravimetrická
11,0 až 20,02,4bez preplachu- metóda

3.
11 až 504s preplachom

4.

1c STN ISO 9096
20 až 1 000

29 %
(834610)

tmavost dymu
vizuálne
STN ISO 11042-1 pre plynové5.

11-stupen podla (Oaž 9) stupen1 stupen
Bacharacha

porovnávanie
(089010) turbíny

6.

202b
STN ISO 793513 až 10013

(834760)
101 až 30015

oxid siricitý S02

NDIR 301 až 71520

7.

202c
STN ISO 11042-1

716 až 1 70087
(089010)

1 701 až 250094plynové turbíny

2501 až 4 290

120

8.

203a
STN EN 14792

oxidy dusíka

(834750)17 až 20017
STN ISO 10849

201 až 51220
9. 203bvyjadrené akoNDIR

(834761)
a)

N02

513 až 1 20072

10.

203c
STN ISO 11042-1

1201 až 2 05079a)
(089010)

plynové turbíny
NO a N02

15 až 50015
11.

203kvyjadrené akoelektrochemickyEPA CTM 030501 až 1 00036b)
N02

1001 až 6 000200

12.

204a STN EN 15058

(834740) 6 až 100
6

13.

204b NDIR
STN ISO 12039101 až 2508

(834762)
251 až 50045a)

oxid uholnatý CO

501 až 1 875
58

14.
204c STN ISO 11042-1

a), plynové
(089010)

turbíny
9 až 100

3

15.

204j elektrochemickyEPA CTM 030
101 až 50011

b)501 až 2 000 46
2001 až 4000

69

Poznámky - vysvetlenia k tabul'ke El

1) Meranou vlastnostou (velicinou) je hmotnostná koncentrácia uvedenej znecistujúcej látky v odpadovom plyne vyjadre
ná v mg/m3 [O cC, 101,3 kPa, suchý plyn].

2) Rozšírená neistota U - charakteristická neistota pre daný rozsah merania, ktorá je dosiahnutel'ná za štandardných
podmienok predpísaných uvedenou metodikou oprávneného merania a zavedenými postupmi opravneného merania,
vyjadrená ako rozšírená neistota s faktorom pokrytia k = 2 pri 95 % štatistickej pravdepodobnosti (§ 3 ods. 1 pism. f)
výnosu MŽP SR c. 1/2003) zaokrúhlená spôsobom podl'a prílohy C. 2 casti C bodu 6 vyhlášky MŽP SR C. 202/2003 Z.
z. vyjadrená v jednotke ako meraná velicina, ak v tabul'ke nie je uvedené inak.

a) Metodika podl'a normy STN ISO sa použije, iba ak je urcená platným súhlasom, rozhodnutím alebo iným povolen im
orgánu štátnej správy, alebo je uvedená v platnej dokumentácií príslušného zdroja znecistovania.

b) EPA CTM 030 alternatívna metodika merania podl'a § 3 ods. 2 pism. d) a ods. 5 písm. b) výnosu MŽP SR C. 1/2003
pre spal'ovanie zemného plynu, skvapalnených uhl'ovodíkových palív a spal'ovanie kvapalných palív s obsahom siry
1 % hmotnosti a nižším v zariadeniach na spal'ovanie palív vratane procesných zariadeni, plynových turbinach,
stacionárnych piestových motoroch, sušiarnach a v obdobných zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do
50 MW; požiadavky na alternatívnu metodiku sú zdokumentované podl'a § 3 ods. 6 písm. c) bod 1 (možnost použitia je
uveden a v metodike schválenej US EPA).
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F/ Metódy a metodiky odberu vzoriek emisií, merania ~misných faktorov, hodnôt referencných velicín
a súvisiacich velicín podl'a prílohy c. 3 k výnosu MZP SR c. 1/2003Polož

PoložkaObjekt skúšky ') Zavedená metóda
Rozsah 2)

RozširenáOstatné

ka
výnosuVlastnost DruhOznacenie neistota 3)špecifikácie

1

2 3 45678

II. Metódy a metodiky merania referencných a súvísiacich velicín 1.

340a
STN EN 14789

objemový zlomok
(834749)

v%

2.

340b paramagneticky
STN ISO 12039

(0,1 až 10,0) %0,2
a)objemová (834762)(10,1 až 25,0) %0,3

koncentrácia STN ISO 11042-1a), plynové
3.

340altkyslika (02)
(089010)

turbiny

4.

340i elektrochemickyEPA CTM 030(0,3 až 10,0) %
0,3objemový zlomok

(10,1 až 25) %
0,2v %; b)

NDIR

STN ISO 12039
(0,6 až 10,0) %0,6objemový zlomok

5.

341bobjemová (834762)(10,1 až 25) %0,8v%

koncentrácia
výpocet z objemo-oxidu uhlicitého vého podielu O2

IM 01-2005.0-(0,3 až 10,0) %0,3objemový zlomok
6.

341alt(C02)
a CO meranýchLME(10,1 až 25) %0,2v %; b)

elektrochemicky 7.

35Ocrýchlost prúdeniaPitot - PrandtlováSTN ISO 10780
(3 až 50,0) m/s

3,5 %
plynu

sonda(834531)
% z výsledku

gravimetricko - 8.

351avlhkost plynu vadsorpcneSTN EN 14790(4 až 20,0) %0,5objemový zlomok
potrubi

kondenzacno -(834540)(20,1 až 40,0) %1,0v%

adsorpcne IV. Metódy a metodiky merania hmotnostných tokov
výpocet

% z výsledku;

z koncentrácie

kategórie podla

9.

371hmotnostný tokznecistujúcej látky
IPP 01-2004.0-

(0,01 až 100) kg/h
29 %tab. DI s odborom

a objemového

LME
merania b3,

prietoku plynu

okrem kat. 1 1 a

15

Poznámky - vysvetlenia k tabul'ke F/

') Objektom oprávneného merania v II. casti tabul'ky Ff sú odpadové plyny. Objektom oprávneného merania v IV. casti
tabul'ky F/ sú zdroje znecistovania ovzdušia, ktorých špecifikácia je uvedená v stípci C. 8.

3) Rozšírená neistota U - charakteristícká neistota pre daný rozsah merania, ktorá je dosiahnutel'ná za štandardných
podmienok predpísaných uvedenou metodikou oprávneného merania a zavedenými postupmi oprávneného merania,
vyjadrená ako rozšírená neistota s faktorom pokrytia k = 2 pri 95 % štatistickej pravdepodobnosti pre prislušný
rozsah merania (§ 3 ods. 1 písm. f) výnosu MŽP SR C. 1/2003) zaokrúhlená spôsobom podl'a prílohy C. 2 cast C bod
6 vyhlášky MŽP SR C. 202/2003 Z. z. vyjadrená v jednotkách ako meraná velicina, ak v tabul'ke nie je uvedené inak.

a) Metodika podl'a normy STN ISO sa použije, iba ak je urcená platným súhlasom, rozhodnutim alebo iným povolen im
orgánu štátnej správy, alebo je uvedená v platnej dokumentácií príslušného zdroja znecistovania.

b) EPA CTM 030 alternatívna metodíka merania podl'a § 3 ods. 2 písm. d) a ods. 5 písm. b) výnosu MŽP SR C. 1/2003
pre spal'ovanie zemného plynu, skvapalnených uhl'ovodíkových palív a spal'ovanie kvapalných palív s obsahom síry
1 % hmotností a nižším v zariadeniach na spal'ovanie palív vrátane procesných zariadení, plynových turbínach,
stacionárnych piestových motoroch, sušiarnach a v obdobných zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do
50 MW; požiadavky na alternatívnu metodiku sú zdokumentované podl'a § 3 ods. 6 pism. c) bod 1 (možnost použitia
je uvedená v metodike schválenej US EPA).

(koniec)


