
 

 

 

 

 

 

Vyhlásenie o zhode 
 

 

vydané podľa § 4 ods. (3) písm. c) Vyhlášky č. 228/2014 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie 
prevádzkovej evidencie o palivách, na základe ktorého sa preukazuje zhoda s požiadavkami príslušnej technickej normy 
Slovenskej republiky. 
 
Vyhlásenie o zhode vydáva 
Obchodné meno:                 GBS group, s.r.o. 
Sídlo:   Partizánska 17, 984 01 Lučenec, Slovenská republika 
IČO:   50 223 241 

Štatutárny orgán: Miroslav Vaculčiak – konateľ 
Ako výrobca výrobku 
Názov:   Druhotné palivo z odpadového dreva 
Krajina pôvodu:                 Slovenská republika (Slovakia) 
 
Základný popis a funkcia výrobku 
Jedná sa o Druhotné palivo z odpadového dreva vyrobené v procese zhodnocovania odpadu z odpadu ktorý nie je 
nebezpečný, z nasledovných skupín odpadových materiálov: drevo. Druhotné palivo z odpadového dreva je určené na 
spaľovanie v spaľovacích zariadeniach v súlade s prílohou č. 3a druhej časti k vyhláške č. 228/2014 Z.z., ako sú 
teplárenské zariadenia (teplárne), elektrárenské zariadenia (elektrárne), tepelná energetika, elektroenergetika, 
kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie. 
 
Výrobca vyhlasuje, že 

A. Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný. 
B. Vlastnosti výrobku spĺňajú požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných 

legislatívnych a technických predpisoch. 
C. Posúdenie zhody bolo vykonané podľa: 

▪ Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

▪ Vyhláška č. 228/2014 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej 
evidencie o palivách. 

D. Pri posudzovaní zhody boli použité: 
▪ Harmonizované technické normy: STN EN 15442 Tuhé alternatívne palivá. Metódy odberu vzoriek a 

STN EN 15359 Tuhé alternatívne palivá. Špecifikácie a triedy A. 
 
Na základe vyššie uvedeného výrobca vyhlasuje, že výrobok je v zhode s legislatívnymi predpismi a harmonizovanou 
technickou normou. Zodpovednosť za to, ak výrobok nespĺňa deklarované vlastnosti overené preukazovaním zhody 
znáša výrobca.  
 
Prílohou tohto Vyhlásenia o zhode je vyhlásenie o druhotnom palive ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek na 
druhotné palivo podľa § 9 ods. 11 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 228/2014 Z. z. v znení vyhlášky 
č. 367/2015 Z.z. vypracované podľa prílohy č. 3b tejto vyhlášky. 
 
 
                     V Lučenci, 15.2.2017                                                                                 Miroslav Vaculčiak, v.r., konateľ 
.....................................................…….................                                   .....................................................……................. 
         Dátum a miesto vydania vyhlásenia                                                          Meno, priezvisko a podpis, pečiatka výrobcu 
 


