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Informovanie verejnosti o výsledku diskontinuálneho merania emisií vypracovaná v zmysle
§ 2 ods. 13 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. v znp
Evidenčné číslo informácie: 14/2020
Dátum vydania informácie: 02.10.2020

Merané zariadenie:

1. Zariadenie kogeneračná jednotka TZ02 - výduch KJ2
2. Zariadenie kogeneračná jednotka TZ03 - výduch KJ3
3. Zariadenie kogeneračná jednotka TZ05 - výduch KJ5

Umiestnenie:

Areál UČOV Vrakuňa - Kotolňa BIONERGY, a.s.
Prevádzka KPaEH Vrakuňa
Hlohová 46, Bratislava

Meracie miesto:

miesta merania sa nachádzajú na spalinovodoch vo vertikálne vedenom úseku na
streche haly kogeneračných jednotiek. Prístup na strechu budovy je zabezpečený
pevným rebríkom.

Účel merania:
1.
Ďalšie periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určených emisných limitov pre CO, NOx – NO2,
Formaldehyd a TZL so spaľovacieho zariadenia (kogeneračné jednotky na bioplyn – 3 ks) podľa § 9 ods. 5
písm. c), bod 2, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.z. o
monitorovaní emisií v znení neskorších predpisov.
2.

Ďalšie periodické oprávnené meranie reprezentatívneho hmotnostného toku podľa § 3, ods. 5, písm. b)
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.z. v znení neskorších
predpisov).
Výsledky oprávneného merania je možné použiť na výpočet poplatkov podľa § 3, ods. 4, písm. f) vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov (§
15, ods.1 ,písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov), za predpokladu, že prevádzka v
čase merania mala reprezentatívny charakter.

Merané emisné veličiny / časové obdobie:
TZL, CO, NOx – NO2, formaldehyd - hmotnostný tok v g/h
- hmotnostná koncentrácia zložky v odpadových plynoch v mg/m3
Dátum oprávneného merania:

19.08.2020

Prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia:

BIONERGY, a.s.
Prešovská 48
826 09, Bratislava

Kontaktná osoba prevádzkovateľa: p. Rudolf Tománek – vedúci prevádzky Vrakuňa
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Súhrn zo správy o oprávnenom meraní:

Upozornenie:
Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní podľa § 20 ods.8 zákona NR. SR č. 137/2010 Z. z. v znp o ovzduší a nie
je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného
povoľovania.

Vypracoval:

ARPenviro, s.r.o.
Oddelenie emisií a IPKZ
Padáň 3176
929 01 Padáň
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