Informácia pre verejnosť o výsledku oprávneného merania emisnej požiadavky podľa
zákona o ovzduší
MSM Nováky, a.s.
Umiestnenie zariadenia:

Duklianska 60, 972 71 Nováky

Meracie miesta zariadenia:

Povrchová úprava – výduch striekanie, sušenie, 2x odmasťovanie

Meraná emisná požiadavka:
Časové obdobie preukazovania
emisnej požiadavky:

emisný limit

Prevádzkovateľ stacionárneho
zdroja:

MSM Nováky, a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky
IČO: 35820322

Kontaktná osoba:

RNDr. Hullová

Evidenčné číslo informácie:

1/2021

2021-2023

Údaje z titulnej strany správy o oprávnenom meraní:
Názov:
Správa o oprávnenom meraní emisií TZL a TOC zo zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá
v prevádzke „povrchová úprava munície“ MSM Nováky, a.s.
Názov akreditovaného skúšobného laboratória/ oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona č.
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:
Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 93 Žiar nad Hronom, IČO: 36 629 073
Číslo správy:

05/OM-07/2021

Dátum:

18.6.2021

Prevádzkovateľ
stacionárneho zdroja:

MSM Nováky, a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky
IČO: 35820322

Miesto/lokalita:

Duklianska 60, 972 71 Nováky

Druh oprávneného merania:
Oprávnené meranie hodnôt fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit podľa § 20 ods. 1
písm. a) bod 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
Deň oprávneného merania: 12.-13.5.2021
Osoba zodpovedná za technickú stránku merania (vedúci technik) podľa § 20 ods. 3 zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov: :
Ing. Mian Chovanec
Osvedčenie zodpovednej osoby č. 37855/2020 zo dňa 3.8.2020
Správa obsahuje:

15 strán, 4 prílohy

Účel oprávneného merania:
1. Prvé periodické oprávnené meranie emisií o dodržaní emisných limitov pre TZL a TOC po zbehu
technológie v skúšobnej prevádzke nového ZZOv používajúceho organické rozpúšťadlá „povrchová úprava
munície“ pred vydaním súhlasu na užívanie podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z.
v znení neskorších predpisov. Účel konania o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1
písm a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
2. Prvé periodické meranie reprezentatívneho hmotnostného toku TZL a TOC podľa § 3 ods. 5 písm. b)
vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.

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

Súhrn zo správy o oprávnenom meraní:

