SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
ústredie - útvar inšpekcie ochrany ovzdušia
Karloveská 2, 842 22 BRATISLAVA

Správa o kontrolách oprávnených meraní komerčnými meracími skupinami
za rok 2005

ÚVOD

V roku 2005 boli podľa plánu hlavných úloh vykonané 4 kontroly meracích skupín na
vykonávanie oprávnených emisných meraní, výsledky ktorých slúžia na účely konaní pred
orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia.
Predmetom kontroly bolo dodržiavanie zásad výkonu merania a správnosti výsledkov
merania podľa zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší (ďalej len zákon o ovzduší) a správnosti
výsledkov oprávneného merania podľa Vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. o monitorovaní
emisií a kvality ovzdušia a Vyhlášky MŽP SR č. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia a Výnosu MŽP
SR č. 1/2003 a súvisiacich STN ŽP, OTN ŽP.

I. PREHĽAD VYKONANÝCH KONTROL

Priame kontroly dodržiavania zásad výkonu oprávneného merania meracou skupinou
Tab. č. 1
Počet
IŽP OIOO

kontrolovaných

Počet
nedodržaných
zásad výkonu
merania MS

Kontrolované meracie skupiny

MS
Bratislava

1

0

VISO BAKA s.r.o. Bratislava

Banská Bystrica

1

0

Enviroservis s.r.o., Žiar nad Hronom

Žilina

1

1

OČOT s. r.o., Trenčín

Košice

1

0

EKO-TERM SERVIS, s. r. o. Košice

V roku 2005 boli vykonané 2 porovnávacie merania s meracími skupinami:
-

AEE – URAP Trenčín s.r.o., (OIOO Bratislava),

-

SEA-LEM, Bratislava (OIOO Banská Bystrica).

Nedostatky v uplatňovaní zásad výkonu oprávneného merania boli zistené IŽP OIOO
Žilina u meracej skupiny OČOT s. r.o., Trenčín a sú nasledovné:

-

v priebehu merania bola prekročená hodnota menovitého výkonu sušiaceho bubna
obaľovacej súpravy, pričom došlo k prekročeniu EL pre TOC.

-

meranie bolo rozdelené až na 3 dni z dôvodu nepriaznivého počasia (nebolo možné merať
celý deň) a bolo treba vykonať až 12 jednotlivých meraní plynných znečisťujúcich látok,
pretože šlo o prvé diskontinuálne meranie,

-

v kópii správy z oprávneného merania, v prílohe č. 3 Prevádzkové záznamy a schéma
výroby bola nečitateľná hlavička tabuliek prevádzkových záznamov,

-

podľa § 25 ods. 2 písm. a) bodu 2. zákona o ovzduší chýba interpretácia reprezentatívnych
hodnôt veličín, ktorými sa v závislosti od objektu oprávneného merania a účelu konania
pred orgánom ochrany ovzdušia zisťuje množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok zo
zdroja alebo jeho časti – t.j. chýba hodnota priemerného hmotnostného toku jednotlivých
ZL. V prípade chýbajúcej interpretácie hmotnostného toku v správe oprávnenej meracej
skupiny bol vedúci upozornený na zistenie, ktoré bude meracou skupinou odstránené
formou dodatku k správe,

-

počas merania však neboli zisťované niektoré významné parametre technologických
zariadení ako napr. teplota odpadovej vzdušniny na vstupe do textilného filtra a jeho
tlaková strata (alebo podtlak v ňom). Nebol zdôvodnený ani rozdiel medzi nameranými
objemovými prietokmi odpadových plynov (19 507 – 34 610 m3/h) a menovitým
výkonom odsávacieho ventilátora (59 400 m3/h ).

II. PREHĽAD VYKONANÝCH KONTROL SPRÁV Z MERANÍ

V rámci ostatnej kontrolnej činnosti meracích skupín inšpekcia počas roka 2005
priebežne kontrolovala správy z meraní u týchto oprávnených osôb:

- Ing. Martin Motaj –MM Team, Bratislava,
- EKO-TERM SERVIS, s. r. o., Košice,
- ORGREZ REVI-EKO, s. r. o., Košice,
- LEM VÚEZ, a. s., Levice,
- INTERECO s.r.o. Bratislava,

- OČOT Trenčín,

V prípade meracej skupiny OČOT, Trenčín bolo pri kontrolnej činnosti zistené
nedodržanie termínu doručovania správ prevádzkovateľom v stanovenom termíne.

V preverovaných správach neboli zistené závažné porušenia. Zo zistených nedostatkov
sú to najmä:


nedostatočné preukazovanie podmienok prevádzky a prevádzkových parametrov,
vrátane nepreukazovania dodržania menovitého príkonu,



merania sú vykonané aj pri bežnom prevádzkovom stave a nie pri menovitom resp.
minimálnom príkone (meranie CO) resp. najnepriaznivejšom prevádzkovom stave
(chýba
stanovenie
osobitných
podmienok
OIOO), nereprezentatívny prevádzkový režim




merania

zo

strany

nesprávna interpretácia kategorizácie zdroja a kategórie emisného limitu,
nevykonáva sa meranie všetkých ZL v záverečnom hodnotení chýba upovedomenie
prevádzkovateľovi,



v tabuľke nameraných údajov Správy z merania sa nesprávne uvádza údaj 1.2
násobku
hodnoty emisného limitu.



neprehľadné použitie skratiek a pojmov, neprehľadný popis miest merania,

 nedostatočný popis technologického zariadenia, prevádzky a výrobno-prevádzkového
stavu s vplyvom na emitované ZL, neprehľadný popis miest merania v technologickej
schéme,

Záver

S uvedenými nedostatkami boli oprávnené meracie skupiny oboznámené. Vyjadrenie
meracích skupín spolu so zisteniami a s návrhmi na ďalší postup budú OIOO postúpené na
ústredie a ďalej na OOO MŽP SR.

Kontroly oprávnených osôb na meranie emisií budú pokračovať aj v roku 2006 podľa
schváleného PHÚ a územnej pôsobnosti jednotlivých inšpektorátov.

V Bratislave, dňa 25.1.2006

Vypracovala: Mgr. Zuzana Polóniová

