
Informácia pre verejnosť o výsledku oprávneného merania emisnej požiadavky podľa 
zákona o ovzduší  

Elektrovod Slovakia s.r.o. Žilina 
 

Umiestnenie zariadenia: Žiarová zinkovňa – prevádzka Elektrovod Slovakia, s.r.o. Humenné 
Meracie miesta zariadenia: Chemická predúprava, ohrev zinkovacej vane, zinkovacia vaňa 
Meraná emisná požiadavka: emisný limit 
Časové obdobie preukazovania 
emisnej požiadavky: 

 2020-2026 
 

Prevádzkovateľ stacionárneho 
zdroja: 

Elektrovod Slovakia s.r.o., Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina 
IČO: 31615317 

Kontaktná osoba: Ing. Kohútová, 0907 295528 
Evidenčné číslo informácie: 1/2020 

 
Údaje z titulnej strany správy o oprávnenom meraní: 

Názov:  
SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ 
HCl, NH3, CO, NOX, TZL a Zn v plynnej a tuhej fáze 
z technologických zariadení v žiarovej zinkovni – prevádzka Humenné spoločnosti Elektrovod Slovakia, s.r.o. 
Názov akreditovaného skúšobného laboratória/ oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:   
EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice 
IČO: 31 695 671 
Číslo správy:  02/568/2020 
Dátum:  29.12.2020 

Prevádzkovateľ 
stacionárneho 
zdroja: 

Elektrovod Slovakia s.r.o., Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina 
IČO: 31615317 

Miesto/lokalita:  Žiarová zinkovňa – prevádzka Elektrovod Slovakia, s.r.o., Humenné 
Druh oprávneného merania:   
Periodické meranie emisnej požiadavky a reprezentatívneho hmotnostného toku 
Deň oprávneného merania: 
28.1.2020 
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. Tomáš Kuskulič, PhD 
Rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č. 46109/2014 zo dňa 7.10.2014 
Správa 
obsahuje: 

9 strán, 7 príloh 

Účel oprávneného merania: 
1. Periodické oprávnené meranie emisií za účelom zistenia údajov o dodržaní určených emisných limitov 
technologického zariadenia podľa § 8 ods. 4 písm. c) bodu 1 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. v znení 
neskorších právnych predpisov. 
2. Periodické oprávnené meranie reprezentatívneho hmotnostného toku (RHT) podľa § 3 ods. 5 písm. b) a § 3 
ods. 10 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. v znení neskorších právnych 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: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 


