Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika
Tel.: + 421 (2) 6262 1111
Fax: + 421 (2) 6262 8070
e-mail: spp@spp.sk, www.spp.sk

Informovanie verejnosti o znečisťovaní životného prostredia
v zmysle § 33a ods. (1) zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a § 15 ods. 1
písm. ah) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
Emisie z jednotlivých stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (SZZO) sú monitorované
oprávnenými meraniami v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení
neskorších predpisov.

SZZO podliehajúce oprávnenému meraniu
Názov

Prevádzka

Dátum posledného merania

Kogeneračné jednotky, Plynové kotle
Kogeneračné jednotky

Bratislava

08.04.2022
20.02.2020
25.06.2020
6.12.2021

Plynové kotle

Zvolen

28.12.2021

Plynové kotle

Michalovce

02.11.2017

Plynové kotle

Košice
(Moldavská)

28.12.2021

Plynové kotle

Košice
(Rozvojová)

28.12.2021

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú správou o oprávnenom meraní podľa § 20 ods. 8 zákona č.
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi
štátnej ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložky č. 2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK2020259802

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko: RNDr. Ivana Bilčíková
Funkcia: Špecialista kvality a environmentu
Kontakt: ivana.bilcikova@spp.sk
Informácie zo Správy o oprávnenom meraní emisií zo zariadení:
Číslo správy a dátum vydania: 02/058/2020 zo dňa 06. marca 2020
Názov meraného zariadenia:
Umiestnenie meraného zariadenia:
Účel merania:
Merané emisné veličiny:
Časové obdobie:

Plynové kotle K1 až K3,
Kogeneračná jednotka KGJ2
Miestnosť kotlov, strojovňa kogeneračných jednotiek
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodržanie určených emisných limitov spaľovacieho
zariadenia
CO a NOx
6 rokov v zmysle § 9 ods. 5 písm. d) a §16a ods. 1
písm. b) bod 2 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.

Súhrn:
Meraná zložka

N

Priemerná
hodnota
(C)
[mg/m3] 1)
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Režim prevádzky:
CO
2 < DDL4)
NOx
2 140
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Režim prevádzky:
CO
2 < DDL4)
NOx
2 138
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Režim prevádzky:
CO
2
NOx
2

< DDL4)
132

Maximum
(C)
[mg/m3] 1)

Emisný
Režim
Upozornenia
s najvyššími
na
limit
(C)
emisiami
súlad/nesúlad
3)
[mg/m3] 1) 2) [áno/nie]
1. Spaľovacie zariadenie – Plynový kotol K1 typu KDVE
160, v. č. 11488
Prevádzkový tepelný príkon (automatická regulácia horáka)
< DDL4)
100
áno
súlad
142
200
áno
súlad
2. Spaľovacie zariadenie – Plynový kotol K2 typu KDVE
160, v. č. 11487
Prevádzkový tepelný príkon (automatická regulácia horáka)
< DDL4)
100
áno
súlad
140
200
áno
súlad
3. Spaľovacie zariadenie – Plynový kotol K3 typu KDVE
160, v. č. 11491
Prevádzkový tepelný príkon (automatická regulácia horáka)
< DDL4)
100
áno
súlad
134
200
áno
súlad

1)

Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0°C, 101,3 kPa, suchý plyn, O2 ref: 3 % objemu.
Emisný limit a podmienky jeho platnosti určené v prílohe č. 4 časť V. bod 3.2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.
z. v znení neskorších predpisov.
3) Požiadavka dodržania emisných limitov podľa § 18 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
4) Meraná hodnota pod dolným detekčným limitom použitého analyzátora (DDLCO=3 mg/m3).
2)

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložky č. 2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK2020259802

Meraná zložka

N

Priemerná
hodnota
(C)
[mg/m3]
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Režim prevádzky:
CO
2
NOx
2

193 1) ;145 1) ;-

Maximum
(C)
[mg/m3]

Emisný
Režim
Upozornenia
limit
s najvyššími
na
(C)
emisiami
súlad/nesúlad
[mg/m3]
[áno/nie]
5. Spaľovacie zariadenie – kogeneračná jednotka KGJ2 so
spaľovacím motorom INdoor MGM 360
Maximálne zaťaženie motora
194 1) ;250 1) ;áno
súlad 2)
1)
1)
151 ;190 ;áno
súlad 2)

1)

Vyjadrenie emisného limitu a porovnávaných hodnôt: hmotnostná koncentrácia v mg.m-3 pri štandardných
stavových podmienkach (p = 101,325 kPa, t = 0°C), suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 15 % obj.
2) Požiadavka dodržania emisného limitu: § 18 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.
Hodnota emisného limitu:
NOx – NO2: príloha č. 4, časť IV., bod 5.2 (Zážihové plynové motory < 1 MW) k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.
z. v znení neskorších predpisov
CO: príloha č. 4, časť IV., bod 5.2 (Zážihové plynové motory < 1 MW) k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z.
v znení neskorších predpisov

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.
Podľa § 20 ods. 8 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení je správa o výsledkoch oprávneného
merania na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi v integrovanom
povoľovaní záväznou listinou.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložky č. 2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK2020259802

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko: RNDr. Ivana Bilčíková
Funkcia: Špecialista kvality a environmentu
Kontakt: ivana.bilcikova@spp.sk
Informácie zo Správy o oprávnenom meraní emisií zo zariadení:
Číslo správy a dátum vydania: 02/346/2020 zo dňa 13.07.2020
Názov meraného zariadenia:
Umiestnenie meraného zariadenia:
Účel merania:
Merané emisné veličiny:
Časové obdobie:

Plynový kotol K4,
Miestnosť kotlov
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodržanie určených emisných limitov spaľovacieho
zariadenia
CO a NOx
6 rokov v zmysle § 9 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŽP SR č.
411/2012 Z. z.

Súhrn:
Meraná zložka

N

Priemerná
hodnota
(C)
[mg/m3] 1)
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Režim prevádzky:
CO
NOx

2
2

< DDL 3)
147

Maximum
(C)
[mg/m3] 1)

Emisný
Režim
Upozornenia
limit
s najvyššími
na
(C)
emisiami
súlad/nesúlad
2)
[mg/m3]1) 2) [áno/nie]
Spaľovacie zariadenie – Plynový kotol K4 typu PGVE v. č.
11939
Prevádzkový tepelný príkon 340 kW (automatická regulácia
horáka)
< DDL 3)
100
áno
súlad
147
200
áno
súlad

1)

Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0°C, 101,3 kPa, suchý plyn, O2 ref: 3 % objemu.
Emisný limit a podmienky jeho platnosti určené v prílohe č. 4 časť V. bod 3.2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.
z. v znení neskorších predpisov.
3) Požiadavka dodržania emisných limitov podľa § 18 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
4) Meraná hodnota pod dolným detekčným limitom použitého analyzátora (DDLCO=3 mg/m3).
2)

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.
Podľa § 20 ods. 8 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení je správa o výsledkoch oprávneného
merania na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi v integrovanom
povoľovaní záväznou listinou.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložky č. 2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK2020259802

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko: RNDr. Ivana Bilčíková
Funkcia: Špecialista kvality a environmentu
Kontakt: ivana.bilcikova@spp.sk
Informácie zo Správy o oprávnenom meraní emisií zo zariadení:
Číslo správy a dátum vydania: 04/1012/21-ME zo dňa 16.12.2021
Názov meraného zariadenia:
Umiestnenie meraného zariadenia:
Účel merania:
Merané emisné veličiny:
Časové obdobie:

Kogeneračná jednotka KGJ1
Strojovňa kogeneračných jednotiek
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodržanie určených emisných limitov spaľovacieho
zariadenia
CO a NOx
6 rokov v zmysle § 9 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŽP SR č.
411/2012 Z. z.

Súhrn:
Meraná zložka

N

Priemerná
hodnota
(C)
[mg/m3]
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:

Režim prevádzky:
CO
2
NOx
2

39 1) ;141 1) ;-

Maximum
(C)
[mg/m3]

Emisný
Režim
Upozornenia
s najvyššími
na
limit
(C)
emisiami
súlad/nesúlad
[mg/m3]
[áno/nie]
Spaľovacie zariadenie – kogeneračná jednotka KGJ1so
spaľovacím motorom INdoor MGM 360, v. č.
492362081103625
ZPN – minimálne 95% menovitého tepelného príkonu
39 1) ;250 1) ;áno
súlad 2)
1)
1)
142 ;190 ;áno
súlad 2)

1)

Vyjadrenie emisného limitu a porovnávaných hodnôt: hmotnostná koncentrácia v mg.m-3 pri štandardných
stavových podmienkach (p = 101,325 kPa, t = 0°C), suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 15 % obj.
2) Požiadavka dodržania emisného limitu: § 18 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.
Hodnota emisného limitu:
NOx – NO2: príloha č. 4, časť IV., bod 5.2 (Zážihové plynové motory < 1 MW) k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.
z. v znení neskorších predpisov
CO: príloha č. 4, časť IV., bod 5.2 (Zážihové plynové motory < 1 MW) k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z.
v znení neskorších predpisov

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.
Podľa § 20 ods. 8 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení je správa o výsledkoch oprávneného
merania na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi v integrovanom
povoľovaní záväznou listinou.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložky č. 2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK2020259802

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko: RNDr. Ivana Bilčíková
Funkcia: Špecialista kvality a environmentu
Kontakt: ivana.bilcikova@spp.sk
Informácie zo Správy o oprávnenom meraní emisií zo zariadení:
Číslo správy a dátum vydania: 02/430/2017 zo dňa 10. novembra 2017
Názov meraného zariadenia:
Umiestnenie meraného zariadenia:
Účel merania:
Merané emisné veličiny:
Časové obdobie:

Spaľovacie zariadenia – kotle K1, K2 a K3
Plynová kotolňa SPP
Plynárenská 4, 071 01 Michalovce
Dodržanie určených emisných limitov spaľovacieho
zariadenia
CO a NOx
6 rokov v zmysle § 9 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŽP SR č.
411/2012 Z. z.

Súhrn:
Meraná zložka

N

Priemerná
hodnota
(C)
[mg/m3] 1)
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Režim prevádzky:
CO
2 6
NOx
2 60
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Režim prevádzky:
CO
2 15
NOx
2 72
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Režim prevádzky:
CO
2
NOx
2

16
59

Emisný
Režim
Upozornenia
limit
s najvyššími
na
(C)
emisiami
súlad/nesúlad
2)
[mg/m3] 1)
[áno/nie]
1. Spaľovacie zariadenie (kotol K1) – 1 ks kotla typu
Viessmann Paromat Simplex
Prevádzkový tepelný príkon
6
100
áno
súlad
60
200
áno
súlad
2. Spaľovacie zariadenie (kotol K2) – 1 ks kotla typu
Viessmann Paromat Simplex
Prevádzkový tepelný príkon
17
100
áno
súlad
72
200
áno
súlad
3. Spaľovacie zariadenie (kotol K3) – 1 ks kotla typu
Viessmann Paromat Simplex
Prevádzkový tepelný príkon
18
100
áno
súlad
62
200
áno
súlad
Maximum
(C)
[mg/m3] 1)

1)

Vyjadrenie emisného limitu a porovnávaných hodnôt: hmotnostná koncentrácia v mg.m-3 pri štandardných
stavových podmienkach (p=101,325 kPa, t = 0°C), suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 3% obj.
2) Požiadavka dodržania emisného limitu: § 18 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení
neskorších predpisov Emisný limit a podmienky jeho platnosti ustanovené prílohou č. 4, časť V., bod 3.2
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.
Podľa § 20 ods. 8 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení je správa o výsledkoch oprávneného
merania na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi v integrovanom
povoľovaní záväznou listinou.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložky č. 2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK2020259802

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko: RNDr. Ivana Bilčíková
Funkcia: Špecialista kvality a environmentu
Kontakt: ivana.bilcikova@spp.sk
Informácie zo Správy o oprávnenom meraní emisií zo zariadení:
Číslo správy a dátum vydania: 04/1204/22-ME zo dňa 05. mája 2022
Názov meraného zariadenia:
Umiestnenie meraného zariadenia:
Účel merania:
Merané emisné veličiny:
Časové obdobie:

Kogeneračné jednotky KGJ 3, KGJ 4, KGJ 5
Areál SPP
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodržanie určených emisných limitov spaľovacieho
zariadenia
CO a NOx
6 rokov v zmysle § 9 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŽP SR č.
411/2012 Z. z.

Súhrn:
Meraná zložka

N

Priemerná
hodnota
(C)
[mg/m3]
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Režim prevádzky:
CO
2 219 1) ;NOx
2 179 1) ;Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Režim prevádzky:
CO
2 188 1) ;NOx
2 177 1) ;Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Režim prevádzky:
CO
2 193 1) ;NOx
2 154 1) ;-

Emisný
Režim
Upozornenia
limit
s najvyššími
na
(C)
emisiami
súlad/nesúlad
[mg/m3]
[áno/nie]
1. Spaľovacie zariadenie - Kogeneračná jednotka KJ3
ZPN – minimálne 95% menovitého tepelného príkonu
220 1) ;250 1) ;áno
súlad 2)
1)
1)
180 ;190 ;áno
súlad 2)
2. Spaľovacie zariadenie - Kogeneračná jednotka KJ4
ZPN – minimálne 95% menovitého tepelného príkonu
189 1) ;250 1) ;áno
súlad 2)
1)
1)
181 ;190 ;áno
súlad 2)
3. Spaľovacie zariadenie - Kogeneračná jednotka KJ5
ZPN – minimálne 95% menovitého tepelného príkonu
193 1) ;250 1) ;áno
súlad 2)
1)
1)
157 ;190 ;áno
súlad 2)
Maximum
(C)
[mg/m3]

1)

Vyjadrenie emisného limitu a porovnávaných hodnôt: hmotnostná koncentrácia v mg.m-3 pri štandardných
stavových podmienkach (p = 101,325 kPa, t = 0°C), suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 15 % obj.
2) Požiadavka dodržania emisného limitu: § 18 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.
Hodnota emisného limitu:
NOx – NO2: príloha č. 4, časť IV., bod 5.2 (Zážihové plynové motory < 1 MW) k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.
z. v znení neskorších predpisov
CO: príloha č. 4, časť IV., bod 5.2 (Zážihové plynové motory < 1 MW) k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z.
v znení neskorších predpisov

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.
Podľa § 20 ods. 8 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení je správa o výsledkoch oprávneného
merania na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi v integrovanom
povoľovaní záväznou listinou.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložky č. 2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK2020259802

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko: RNDr. Ivana Bilčíková
Funkcia: Špecialista kvality a environmentu
Kontakt: ivana.bilcikova@spp.sk
Informácie zo Správy o oprávnenom meraní emisií zo zariadení:
Číslo správy a dátum vydania: 02/640/2021 zo dňa 18. januára 2022
Názov meraného zariadenia:

Umiestnenie meraného zariadenia:
Účel merania:
Merané emisné veličiny:
Časové obdobie:

1. Plynový kotol K1 – Buderus Logano GE 515, výrobné
číslo: 00-0297-00920
2. Plynový kotol K2 – Buderus Logano GE 515, výrobné
číslo 00-2052-00429
Kotolňa na ZP SPP
Moldavská 12, Košice
Dodržanie určených emisných limitov spaľovacieho
zariadenia
CO a NOx
6 rokov v zmysle § 9 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŽP SR č.
411/2012 Z. z.

Súhrn:
Meraná zložka

N

Priemerná
hodnota
(C)
[mg/m3] 1)
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Režim prevádzky:

CO
2 < DDL 4)
NOx
2 58
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Režim prevádzky:

CO
NOx

2
2

< DDL 4)
64

Maximum
(C)
[mg/m3] 1)

Emisný
Režim
Upozornenia
s najvyššími
na
limit 1) 2)
(C)
emisiami
súlad/nesúlad
[mg/m3]
[áno/nie]
1. Spaľovacie zariadenie - Plynový kotol K2 typu Logano
GE 515
Bežná prevádzka (podľa odberu tepla)
Počas merania bol vypočítaný príkon kotla 0,937 x Qmen
(299 kW)
< DDL 4)
100
- 3)
súlad
58
200
- 3)
súlad
2. Spaľovacie zariadenie - Plynový kotol K2 typu Logano
GE 515
Bežná prevádzka (podľa odberu tepla)
Počas merania bol vypočítaný príkon kotla 0,721 x Qmen
(230 kW)
< DDL 4)
100
- 3)
súlad
65
200
- 3)
súlad

1)

Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0°C, 101,3 kPa, suchý plyn, O2 ref: 3 % objemu.
Emisný limit a podmienky jeho platnosti určené v prílohe č. 4 časť V. bod 3.2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.
z. v znení neskorších predpisov.
3) Meranie bolo vykonané pri automatickom – obvyklom režime prevádzky. Skutočný výkon (spotreba paliva) je
závislý od aktuálnej potreby tepla pre vykurovací systém (TÚV a ÚK). Obvykle platí závislosť: Pre ZL NOx je
najnevýhodnejší maximálny výkon zariadenia a pre ZL CO je najnevýhodnejší minimálny výkon zariadenia.
Poznámka: pri súčasnej technickej a konštrukčnej úrovni horákov vyššie uvedená zásada prestáva platiť, pretože
napr. CO je blízko hodnoty 0 v celom výkonovom rozsahu. Zhodné tvrdenie platí aj pre ZL NOx (jeho hodnoty sa
pri zmene výkonov príliš nemenia)
4) Meraná hodnota pod dolným detekčným limitom použitého analyzátora (DDLCO=3 mg/m3).
2)

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.
Podľa § 20 ods. 8 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení je správa o výsledkoch oprávneného
merania na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi v integrovanom
povoľovaní záväznou listinou.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložky č. 2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK2020259802

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko: RNDr. Ivana Bilčíková
Funkcia: Špecialista kvality a environmentu
Kontakt: ivana.bilcikova@spp.sk
Informácie zo Správy o oprávnenom meraní emisií zo zariadení:
Číslo správy a dátum vydania: 02/644/2021 zo dňa 24. januára 2021
Názov meraného zariadenia:
Umiestnenie meraného zariadenia:
Účel merania:
Merané emisné veličiny:
Časové obdobie:

1. Plynový kotol K 1 – KDVE 40, výrobné číslo: 241
2. Plynový kotol K 2 – KDVE, výrobné číslo: 240
Kotolňa na ZP SPP
Rozvojová 6, Košice
Dodržanie určených emisných limitov spaľovacieho
zariadenia
CO a NOx
6 rokov v zmysle § 9 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŽP SR č.
411/2012 Z. z.

Súhrn:
Meraná zložka

N

Priemerná
hodnota
(C)
[mg/m3] 1)
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Režim prevádzky:

CO
2 < DDL 4)
NOx
2 89
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Režim prevádzky:

CO
NOx

2
2

< DDL 4)
89

Maximum
(C)
[mg/m3] 1)

Emisný
Režim
Upozornenia
s najvyššími
na
limit
(C)
emisiami
súlad/nesúlad
[mg/m3] 1) 2) [áno/nie]
1. Spaľovacie zariadenie – Plynový kotol K1 typu KDVE 40
Bežná prevádzka (podľa odberu tepla)
Počas merania bol vypočítaný príkon kotla 0,748 x Qmen
(353 kW)
< DDL 4)
100
- 3)
súlad
91
200
- 3)
súlad
2. Spaľovacie zariadenie - Plynový kotol K2 typu KDVE 40
Bežná prevádzka (podľa odberu tepla)
Počas merania bol vypočítaný príkon kotla 0,569 x Qmen
(368 kW)
< DDL 4)
100
- 3)
súlad
90
200
- 3)
súlad

1)

Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0°C, 101,3 kPa, suchý plyn, O2 ref: 3 % objemu.
Emisný limit a podmienky jeho platnosti určené v prílohe č. 4 časť V. bod 3.2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.
z. v znení neskorších predpisov.
3) Meranie bolo vykonané pri automatickom – obvyklom režime prevádzky. Skutočný výkon (spotreba paliva) je
závislý od aktuálnej potreby tepla pre vykurovací systém (TÚV a ÚK). Obvykle platí závislosť: Pre ZL NOx je
najnevýhodnejší maximálny výkon zariadenia a pre ZL CO je najnevýhodnejší minimálny výkon zariadenia.
Poznámka: pri súčasnej technickej a konštrukčnej úrovni horákov vyššie uvedená zásada prestáva platiť, pretože
napr. CO je blízko hodnoty 0 v celom výkonovom rozsahu. Zhodné tvrdenie platí aj pre ZL NOx (jeho hodnoty sa
pri zmene výkonov príliš nemenia)
4)
Meraná hodnota pod dolným detekčným limitom použitého analyzátora (DDLCO=3 mg/m3).
2)

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.
Podľa § 20 ods. 8 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení je správa o výsledkoch oprávneného
merania na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi v integrovanom
povoľovaní záväznou listinou.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložky č. 2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK2020259802

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko: RNDr. Ivana Bilčíková
Funkcia: Špecialista kvality a environmentu
Kontakt: ivana.bilcikova@spp.sk
Informácie zo Správy o oprávnenom meraní emisií zo zariadení:
Číslo správy a dátum vydania: 04/3212/21-ME zo dňa 12. januára 2022
Názov meraného zariadenia:
Umiestnenie meraného zariadenia:
Účel merania:
Merané emisné veličiny:
Časové obdobie:

Spaľovacie zariadenia K1, K2
Kotolňa na ZP SPP
Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen
Dodržanie určených emisných limitov spaľovacieho
zariadenia
CO a NOx
6 rokov v zmysle § 9 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŽP SR č.
411/2012 Z. z.

Súhrn:
Meraná zložka

N

Priemerná
hodnota
(C)
[mg/m3]

Čas prevádzky:
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
CO
2 < 14 1) ;NOx
2 49 1) ;-

Emisný
Režim
Upozornenia
limit
s najvyššími
na
(C)
emisiami
súlad/nesúlad
[mg/m3]
[áno/nie]
ZPN – menovitý príkon
1. Spaľovacie zariadenie – Plynový kotok K1- výduch V1
< 141) ;100 1) ;áno
súlad 2)
1
)
1
)
53 ;200 ;áno
súlad 2)
Maximum
(C)
[mg/m3]

1)

Vyjadrenie emisného limitu a porovnávaných hodnôt: hmotnostná koncentrácia v mg.m-3 pri štandardných
stavových podmienkach (p=101,325 kPa, t = 0°C), suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 3% obj.
2) Požiadavka dodržania emisného limitu: § 18 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení
neskorších predpisov Emisný limit a podmienky jeho platnosti ustanovené prílohou č. 4, časť V., bod 3.2
(Zariadenia s kotlami s vydaným povolením do 31. decembra 2010 a palivo zemný plyn) k vyhláške MŽP SR č.
410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

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.
Podľa § 20 ods. 8 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení je správa o výsledkoch oprávneného
merania na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi v integrovanom
povoľovaní záväznou listinou.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložky č. 2749/B, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK2020259802

