Príloha č. 2 k požiadavkám MŽP SR č. 17680/2013 zo dňa 26. 03. 2013 na vybrané náležitosti správy o oprávnenom meraní emisií podľa § 20 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012
Z. z. a prílohy č.1 časti A vyhlášky č. 60/2011 Z. z. v odboroch oprávnených meraní a1 až a3, a5 a a7.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(hlavička správy, ak si ju oprávnená osoba – SL zavedie v internom predpise pre vyhotovovanie správ)
Akreditačná značka a/alebo kombinovaná akreditačná značka
(Ak ide o meranie vo výnimočnom prípade, uvádza sa:
Povolenie MŽP SR podľa § 21 zákona č. 137/2010 Z. z.:

Notifikačná značka

Rozhodnutie č. .... zo dňa ....)

Správa o prvom oprávnenom meraní emisií
(*) zo spaľovacích zariadení (**) Teplárne Sever, Rajecká 15, Bratislava
(uviesť aj merané látky* a merané zariadenia**, ak správa nie je o meraní všetkých látok a zariadení)

Názov akreditovaného skúšobného laboratória/
oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a)
zákona č. 137/2010 Z. z.:

(obchodné meno, právna forma, sídlo, IČO)
(presne podľa osvedčenia o akreditácii a osvedčenia
o plnení notifikačných požiadaviek)

Názov oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2
písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z.:

(obchodné meno, právna forma, sídlo, IČO; uvádza sa, ak ide o
meranie vo výnimočnom prípade na základe povolenia)

Číslo správy:

Dátum: 23. 05. 2013 (dátum podpisu štatutárnym zástupcom)

Prevádzkovateľ:

(obchodné meno, právna forma, sídlo a IČO)

Zákazník skúšobného laboratória:

(obchodné meno, právna forma, sídlo a IČO) - len ak je iný

Miesto/lokalita:

Rajecká 15, Bratislava

Druh oprávneného merania:

Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je
vyjadrený emisný limit a hodnoty súvisiacej referenčnej veličiny, ktorá sa
vzťahuje priamo na emisie podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je
vyjadrený individuálny emisný faktor, s ktorého použitím sa vypočítava
množstvo emisií podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 3 zákona
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Číslo objednávky:

.......

Dátum objednávky:

.......

Deň oprávneného merania:

15. – 27. 04. 2013 (uvádza sa prvý a posledný deň meraní na mieste)

Osoba zodpovedná za oprávnené
Ing. Stanislav Vladimír, r. narodenia 1980
meranie (vedúci technik) podľa
rozhodnutie o vydaní osvedčenia zodpovednej
§ 20 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z.: osoby č. 25678/2012 zo dňa 2. 05. 2012
Správa obsahuje:

.... strán
.... príloh

Účel oprávneného merania:
1. Prvé periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu pre TZL, NOx, SO2,
CO a TOC po zábehu technológie nového spaľovacieho zariadenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky
MŽP SR č. 411/2012 Z. z.
2. Prvé oprávnené meranie reprezentatívneho individuálneho emisného faktora pre TZL, NOx, SO2, CO
a TOC po zábehu technológie nového spaľovacieho zariadenia podľa § 3 ods. 5 písm. b) vyhlášky
MŽP SR č. 411/2012 Z. z.
Účel konania správneho orgánu v integrovanom povoľovaní podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

(päta správy, ak si ju oprávnená osoba – SL zavedie v internom predpise pre vyhotovovanie správ; medzery
medzi údajmi na titulnej strane a prípadne aj hlavičku a pätu titulnej strany je potrebné upraviť tak, aby sa všetky
predpísané údaje uviedli na jednej strane, súhrn sa uvádza na ďalšej strane)
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Súhrn
Prevádzka:

Čas (režim) prevádzky:

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Merané zložky:
Výsledky merania:
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií:

Tepláreň Sever, Rajecká 15, Bratislava
VAR PCZ: (identifikačné číslo zdroja unikátne v okrese, pridelené
OÚŽP na účel NEIS)
prevádzka: 24 h/deň, 7 dní/týždeň, výkonovo sezónna (zima/leto)
technológia: emisne viacrežimová (palivá ZPN, biomasa, regulácia
výkonu zmenou spaľovacích podmienok v horákoch); kontinuálne
emisne ustálená
1. spaľovacie zariadenie (K1 + K2), (komín P1)
2. spaľovacie zariadenie (K3 + K4), (komín P2)
TZL, SO2, NOx ako NO2, CO, TOC
3
hmotnostná koncentrácia zložky v spalinách v mg/m
1. (K1 + K2)
2. (K3 + K4)

Čas (režim) prevádzky:

Režim s
najvyššími
emisiami
[áno/nie]
ZPN (10 až 15)% Qmen, biomasa (90 až 85)% Qmen

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:

1. spaľovacie zariadenie (K1 + K2), (komín P1)

Meraná
zložka

N

Priemerná hodnota
(koncentrácia)
3 1
[mg/m ] )

Maximum
(koncentrácia)
3 1
[mg/m ] )

Emisný limit
(koncentrácia)
3 1
[mg/m ] )

TZL

Upozornenie
na
súlad/nesúlad
6
)

2

súlad

2

súlad

áno )

SO2

áno )
2

súlad

3

nesúlad

2

súlad

4

súlad

4

súlad

4

súlad

5

nesúlad

4

súlad

NOx ako NO2

áno )

CO

áno )

TOC

áno )

Čas prevádzky:

ZPN (10 až 15)% Qmen, biomasa (90 až 85)% Qmen

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:

2. spaľovacie zariadenie (K3 + K4), (komín P2)

TZL

áno )

SO2

áno )

NOx ako NO2

áno )

CO

nie )

TOC

áno )

1

) Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0 ºC, 101,3 kPa, suchý plyn, O2 ref: 6 % objemu (podľa
prevládajúceho paliva).

2

) (92 až 96) % menovitého tepelného príkonu – vyššie emisie pri menovitom tepelnom príkone a pri najvyššom povolenom podiele
spaľovania biomasy (príloha č. 2 časť B šiesty bod písm. b) bod 1. a časť A deviaty bod vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.).

3

)

(25 až 35) % menovitého tepelného príkonu – vyššie emisie pri najnižšom povolenom tepelnom príkone a pri najvyššom
povolenom podiele spaľovania biomasy (príloha č. 2 časť B šiesty bod písm. b) bod 2. vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.).

4

) (90 až 95) % menovitého tepelného príkonu – vyššie emisie pri menovitom tepelnom príkone a pri najvyššom povolenom podiele
spaľovania biomasy (príloha č. 2 časť B šiesty bod písm. b) bod 1. a časť A deviaty bod vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.).

5

) (45 až 50) % menovitého tepelného príkonu – vyššie emisie pri najnižšom tepelnom príkone, ktorý bol možný počas merania a pri
najvyššom povolenom podiele spaľovania biomasy (príloha č. 2 časť B šiesty bod písm. b) bod 2. vyhlášky MŽP SR č. 411/2012
Z. z.); nejde o režim s najvyššími emisiami pri najnižšom povolenom tepelnom príkone (25 % menovitého tepelného príkonu).

6

) Modifikovaný vážený priemer emisných limitov vypočítaný podľa prílohy č. .... časti ... bodu ... písm. ... vyhlášky č. .../... Z. z.
v znení vyhlášky č. .../... Z. z. pre pomer palív pri najvyššej koncentrácií z emisného limitu pre spaľovanie biomasy podľa
prílohy č. .... časti ... bodu ... a poznámky pod tabuľkou č. ... vyhlášky a pre spaľovanie ZPN podľa prílohy č. .... časti ... bodu
... vyhlášky.
Požiadavka dodržania emisného limitu podľa §... ods. ... písm. ... vyhlášky č. .../... Z. z. v znení vyhlášky č. .../... Z. z.

alebo
Emisný limit a podmienky jeho platnosti ustanovené v prílohe č. .... časti ... bode ... a poznámke pod tabuľkou č. ... vyhlášky
č. .../... Z. z. v znení vyhlášky č. .../... Z. z.
Požiadavka dodržania emisného limitu podľa §... ods. ... písm. ... vyhlášky č. .../... Z. z. v znení vyhlášky č. .../... Z. z.
alebo
Emisný limit, podmienky jeho platnosti a dodržania určené súhlasom (rozhodnutím) Obvodného úradu životného prostredia v
.... č. ... zo dňa ... . (... určené integrovaným povolením OIPK SIŹP v ... č. ... zo dňa ... .)
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Možnosti iných poznámok
*) (92 až 96) % menovitého tepelného príkonu – emisne jednorežimové spaľovacie zariadenie; podľa teórie a praxe spaľovania
palív v danom type spaľovacieho zariadenia najvyššie emisie pre všetky znečisťujúce látky sú pri menovitom tepelnom príkone
a pri najvyššom povolenom podiele spaľovania biomasy (príloha č. 2 časť A deviaty bod a časť B prvý bod vyhlášky MŽP SR
č. 411/2012 Z. z.).
*) Meranie sa vykonalo pri vyššom podiele ZPN, ako je najnižší podiel 10 % Qmen a pri vyššom tepelnom príkone, ako je najnižší
tepelný príkon 30 % Qmen podľa dokumentácie – notifikačné oznámenie prevádzkovateľa o plánovanom termíne a podmienkach
vykonania oprávneného merania zn. 256/2013/OU/SIZP zo dňa .... (§ 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a príloha č. 2 časť B šiesty bod vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.) „uvádzajú sa odkazy na
platné predpisy“.
Súčasne sa meraním nepotvrdil predpoklad podľa teórie spaľovania palív v danom type spaľovacieho zariadenia, že pre CO sú
najvyššie emisie pri nižšom tepelnom príkone, ako je menovitý tepelný príkon.

Poučenie o platnosti
upozornenia na
súlad/nesúlad:

Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania a názor
o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami
nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

Príklad súhrnu pre všeobecné emisné limity
Prevádzka:

Čas prevádzky:

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:

Merané zložky:
Výsledky merania:
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií:

Meraná
zložka

N

Priemerná hodnota
(koncentrácia;
hmotnostný tok)
3
[mg/m ; g/h]

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
HCl

3

1

61 ); 263

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:

Výroba bieliaceho pigmentu, Rajecká 15, Bratislava
VAR PCZ: (identifikačné číslo zdroja unikátne v okrese, pridelené
OÚŽP na účel NEIS)
prevádzka: 24 h/deň, 7 dní/týždeň
technológia: emisne viacrežimová (najvyššie očakávané emisie výroba
bieliaceho pigmentu P-005); varáky – diskontinuálna, sušiareň, mlynica
– kontinuálna emisne premenlivá
1. varňa č.1, varáky č. 1 až 5 (výduchy V1 až V5)
2. varňa č. 2, varáky č. 6 až 10 (výduchy V6 až V10)
3. sušiareň (výduch S1)
4. mlynica (výduch M1)
TZL, SO2, NOx ako NO2, CO, HCl
hmotnostný tok v g/h, hmotnostná koncentrácia zložky v odpadových
3
plynoch v mg/m
1. varák č. 3 (výduch V3)
3. sušiareň Büttner S59 (výduch S1)
4. mlynica Alpine H789-2 (výduch M1)
Emisný limit
Maximum
(koncentrácia;
(koncentrácia;
hmotnostný tok)
hmotnostný tok)
3
3
[mg/m ; g/h]
[mg/m ; g/h]
varák č. 3 (výduch V3)
1

93 ); 314

Režim s
najvyššími
emisiami
[áno/nie]

Upozornenie
na
súlad/nesúlad

áno

nesúlad )

–

–

áno

súlad )

2

áno

... )

2

1

30 ); 300

sušiareň Büttner S59 (výduch S1)
2

TZL

3

SO2

3

2

37 ); 789

4

2

49 ); 893

150 ); < 500
2

50 ); ≥ 500
500 ); 5 000

4

4
4

NOx ako NO2

3

500 ); 5 000

áno

... )

CO

3

100 ); –

2

áno

... )

HCl

3

30 ); 300

áno

súlad )

áno

súlad )

–

–

2

27 ); 213

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:

2

53 ); 274

2

3

3

175 ); 289

4

mlynica Alpine H789-2 (výduch M1)
3

TZL

5

3

271 ); 313

150 ); < 500
3

50 ); ≥ 500

4

1

) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie pre varáky: 0 ºC, 101,3 kPa, vlhký plyn.

2

) Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie pre sušiareň: 0 ºC, 101,3 kPa, suchý plyn, O2 ref: 17 %
objemu.

3

) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie pre mlynicu: 0 ºC, 101,3 kPa, suchý plyn.

4

) Emisný limit a podmienky jeho platnosti ustanovené v prílohe č. .... časti ... bode ... a poznámke pod tabuľkou č. ... vyhlášky č.
.../... Z. z. v znení vyhlášky č. .../... Z. z.
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Požiadavka dodržania emisného limitu podľa §... ods. ... písm. ... vyhlášky č. .../... Z. z. v znení vyhlášky č. .../... Z. z.
alebo
Emisný limit, podmienky jeho platnosti a dodržania určené súhlasom (rozhodnutím) Obvodného úradu životného prostredia v ....
č. ... zo dňa ... . (... určené integrovaným povolením OIPK SIŹP v ... č. ... zo dňa ... .)
5

) Emisný limit a podmienky jeho platnosti pre CO ustanovené v prílohe č. .... časti ... bode ... a poznámke pod tabuľkou č. ...
vyhlášky č. .../... Z. z. v znení vyhlášky č. .../... Z. z.
Požiadavka dodržania emisného limitu podľa §... ods. ... písm. ... vyhlášky č. .../... Z. z. v znení vyhlášky č. .../... Z. z.

Poučenie o platnosti
upozornenia na
súlad/nesúlad:

Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania a názor
o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami
nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

Príklad „čiastkového“ súhrnu pre reprezentatívny emisný faktor
Prevádzka:

Čas prevádzky:

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Merané zložky:
Výsledky merania:
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií:
Meraná
zložka

N

Priemerná hodnota
(reprezentatívny
emisný faktor)
[g/várku]

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
HCl
1

Výroba bieliaceho pigmentu, Rajecká 15, Bratislava
VAR PCZ: (identifikačné číslo zdroja unikátne v okrese, pridelené
OÚŽP na účel NEIS)
prevádzka: 24 h/deň, 7 dní/týždeň
technológia: emisne viacrežimová (najvyššie očakávané emisie výroba
bieliaceho pigmentu P-005); varáky – diskontinuálna
1. varňa č.1, varáky č. 1 až 5 (výduchy V1 až V5)
2. varňa č. 2, varáky č. 6 až 10 (výduchy V6 až V10)
HCl
reprezentatívny emisný faktor v g/várku
1. varák č. 3 (výduch V3)
Maximum
(reprezentatívny
Emisný limit
emisný faktor)
[g/várku]
varák č. 3 (výduch V3)

3

–

Reprezentatívny režim
[áno/nie]

Upozornenie
na
súlad/nesúlad

1

áno )

–

) Výsledok je reprezentatívny len pre výrobu bieliaceho pigmentu P-005.
Poučenie o platnosti
upozornenia na
súlad/nesúlad:

Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania a názor
o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami
nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

Príklad súhrnu pre technickú požiadavku a podmienku prevádzkovania
Prevádzka:

Čas prevádzky:

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Merané zložky:
Výsledky merania:

Čerpacia stanica PH, Rajecká 15, Bratislava
VAR PCZ: (identifikačné číslo zdroja unikátne v okrese, pridelené
OÚŽP na účel NEIS)
prevádzka: 24 h/deň, 7 dní/týždeň
technológia: emisne jednorežimová (najvyššie emisie benzín SUPER,
letné obdobie); diskontinuálna
1. výdajné stojany č.1 až 6 – systém II. stupňa rekuperácie
2. výdajné stojany č.7 až 12 – systém II. stupňa rekuperácie
benzínové pary – systém II. stupňa rekuperácie
pomer pár benzínu systému II. stupňa rekuperácie
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Meraná
zložka

N

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
pomer pár

1

Podmienka
Režim s
prevádzkovania
najvyššími
(pomer pár)
emisiami
[bezrozmerné]
[áno/nie]
výdajný stojan č. 1 – systém II. stupňa rekuperácie

Priemerná hodnota Minimum Maximum
(pomer pár)
(pomer pár)
[bezrozmerné]
[bezrozmerné]

1,01

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:

1,01

0,95 až 1,05

áno

Upozornenie
na
súlad/nesúlad
1
)
súlad

výdajný stojan č. 2 – systém II. stupňa rekuperácie

pomer pár
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
pomer pár

2

0,92

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:

výdajný stojan č. 3 – systém II. stupňa rekuperácie
0,90 a 0,94

0,95 až 1,05

áno

nesúlad

výdajný stojan č. 4 – systém II. stupňa rekuperácie

pomer pár
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:

výdajný stojan č. 5 – systém II. stupňa rekuperácie

pomer pár
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
pomer pár

3

1,01

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:

výdajný stojan č. 6 – systém II. stupňa rekuperácie
0,97 až 1,09

0,95 až 1,05

áno

súlad

výdajný stojan č. 7 – systém II. stupňa rekuperácie

pomer pár
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:

výdajný stojan č. 8 – systém II. stupňa rekuperácie

pomer pár
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
pomer pár

3

1,07

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:

výdajný stojan č. 9 – systém II. stupňa rekuperácie
1,05 až 1,11

0,95 až 1,05

áno

súlad

výdajný stojan č. 10 – systém II. stupňa rekuperácie

pomer pár
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:

výdajný stojan č. 11 – systém II. stupňa rekuperácie

pomer pár
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
pomer pár

3

0,97

výdajný stojan č. 12 – systém II. stupňa rekuperácie
0,89 až 1,02

0,95 až 1,05

áno

nesúlad

1

) Podmienka prevádzkovania podľa § 7 ods. 6 vyhlášky č. 361/2010 Z. z.
Požiadavka dodržania technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa § 7 ods. 7 vyhlášky č. 361/2010 Z. z. a čl. 5.2
STN EN 16321-2: 20.. (uvádza sa platné vydanie)

Poučenie o platnosti
upozornenia na
súlad/nesúlad:

Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania a názor
o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami
nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

1 Opis účelu oprávneného merania
2 Opis prevádzky a spracúvaných materiálov
3 Opis miesta oprávneného merania
4 Meracie a analytické metódy a vybavenie
5 Podmienky prevádzky počas oprávnených meraní
5.1 Prevádzka
5.2 Zariadenia na čistenie odpadového plynu – nepovinný údaj, len ak je to potrebné

6 Výsledky oprávneného merania a diskusia
6.1 Vyhodnotenie prevádzkových podmienok počas oprávnených meraní
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6.2 Výsledky oprávneného merania
6.3 Overenie dôveryhodnosti
6.4 Názory a interpretácie – nepovinný údaj, len ak je to potrebné

(podpisy na poslednej strane správy)

„vlastnoručný a/alebo elektronický podpis“

17. 05. 2013

..............................................................

.............................

Ing. Stanislav Vladimír

Dátum

Podpis osoby zodpovednej za oprávnenú
inšpekciu zhody (inšpektora) podľa § 20
ods. 8 písm. e) bodu 2 zákona č. 137/2010 Z. z.
v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

„vlastnoručný a/alebo zaručený elektronický podpis“

..............................................................
Mgr. Norbert Pavol, MPh.

23. 05. 2013

............................
Dátum

Podpis štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby podľa
§ 20 ods. 8 písm. e) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z.
v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

(odtlačok pečiatky oprávnenej osoby – nepovinné, ak oprávnená osoba pečiatku má a ak sa správa vyhotovuje
v listinnej podobe)

Prílohy
1.

Plán oprávneného merania č. ..... zo dňa .... .

2.

Namerané a vypočítané hodnoty (dokumentácia všetkých pôvodných hodnôt) (v členení a v poradí, ako sú
na prílohy uvádzané odkazy v texte – bodoch správy)

3.

Ďalšie prílohy podľa prílohy č. 1 častí B a C vyhlášky č. 60/2011 Z. z., ktoré sú pre danú správu
o oprávnenom meraní aktuálne (v členení a v poradí, ako sú na prílohy uvádzané odkazy v texte – bodoch
správy).
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