Informácia pre verejnosť o výsledku oprávneného merania emisnej požiadavky podľa
zákona o ovzduší
GALMM s.r.o. Ružomberok
Prevádzka Ružomberok Linky povrchových úprav – LI,LII,LII,LIV,LV

Umiestnenie zariadenia:

J. Jančeka 39, 034 01 Ruţomberok

Meracie miesta zariadenia:

Veľký zdroj znečisťovania.:
Linka LI –Zinkovanie- Výrobná hala I – výduch č.1 –Zn,Cr,HCl,TZL
Linka LII- Zinko-niklovanie-Výrobná hala I – výduch č.2Zn,Ni,Cr,HCl,TZL
Linka LIII-Cínovanie- Výrobná hala II- výduch č.3-Zn,Sn,HCl,TZL
Linka LV- Zinko-niklovanie a cínovanie - Výrobná hala V –
výduch č.5.1-Zn,Sn,Cr,Ni,HCl,TZL
výduch č.5.2- Zn,Sn,Cr,Ni,HCl,TZL

Meraná emisná požiadavka:

Hmotnostná koncentrácia a hmotnostný tok zloţky v odpadovom plyne
v mg/m3 a g/h (emisný limit)

Časové obdobie preukazovania
emisnej požiadavky:

2017-2023

Prevádzkovateľ stacionárneho
zdroja:

GALMM s.r.o. Ruţomberok, J.Jančeka 39, 034 01 Ruţomberok
Prevádzka J. Jančeka 39,034 01 Ruţomberok
IČO: 31579736

Kontaktná osoba:

Ing. Husarčíková

Evidenčné číslo informácie:

Údaje z titulnej strany správy o oprávnenom meraní:
Názov:
SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ z linky LI,LII,LIII,LV v prevádzke spoločnosti GALMM
s.r.o., J.Jančeka 39,034 01 Ruţomberok
Názov akreditovaného skúšobného laboratória/ oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona č.
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:
EnviroTeam Slovakia s.r.o. Kukučínova 23, 040 01 Košice
IČO: 35 957 239
Číslo správy:

03/227/2017

Dátum:

20.11.2017

Prevádzkovateľ
stacionárneho
zdroja:

GALMM s.r.o. Ruţomberok, J.Jančeka 39, 034 01 Ruţomberok
Prevádzka Galmm s.r.o., J.jančeka 39,034 01 Ruţomberok
IČO: 31579736

Miesto/lokalita:

Prevádzka Galmm s.r.o., J.Jančeka 39, 034 01 Ruţomberok

Druh oprávneného merania: Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je
vyjadrený emisný limit a hodnoty súvisiacej stavovej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie podľa §20
ods.1 písm.a) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený reprezentatívny individuálny
hmotnostný tok, z ktorého pouţitím sa vypočítava vypúšťané mnoţstvo emisií podľa §20 ods. 1 písm. a) bodu

3 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
Deň oprávneného merania:
19. a 20.9.2017
Osoba zodpovedná za technickú stránku merania (vedúci technik) podľa § 20 ods. 3 zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov: :
Jozef Györi
Rozhodnutie MŢP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č. 15082/2016 zo dňa 14.3.2016
Správa
obsahuje:

9 strán, 7 príloh

Účel oprávneného merania:
1. Periodické oprávnené meranie údajov o dodrţaní určeného emisného limitu pre Zn,Cr,Ni,Sn,TZL
a HCl z technologického zdroja podľa §8 ods. 4 písm.c) vyhlášky MŢP SR č. 411/2012 Z.z. a podľa
integrovaného povolenia SIŢP, Inšpektorát ţivotného prostredia Ţilina odbor integrovaného
povoľovania a kontroly č. 501/770400104/103-Ma zo dňa 7.2.2005 v znení neskorších predpisov
2. Periodické diskontinuálne meranie individuálneho reprezentatívneho hmotnostného toku (RHT) pre
Zn,Cr,Ni,Sn,TZL a HCl podľa §3 ods. 5 písm.b) vyhlášky MŢP SR č. 411/2012 za účelom zistenia
mnoţstva vypúšťaných znečisťujúcich látok. Rozhodnutie OU ŢP v Ruţomberku rozhodnutím
č.j.ŠSOO-2006/00066-00002 dňa 6.9.2006 a č.j.ŠSOO-2013/00547-0002 zo dňa 20.3.2013

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:

