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Nevyhovujúce sklady ACH – záznam údajov z terénnej obhliadky
A. Identifikačné údaje skladu
Čeľovce
obec / lokalita
TV
okres
Vlastník: BARAVIN, s.r.o., Veľká Bara č. 5,
vlastník / držiteľ – kontakty
(Mikuláš Vareha, konateľka p. Bodnárová)
ACH prítomné
sklad prázdny / ACH
prítomné
podlaha, murivo – farba, pach
popis skladu 1
vstup do objektu skladu ACH (t.z. prístavby objektu starého mlyna)
nebol umoţnený (stav interiéru neoverený), vonkajšia časť muriva bez
viditeľného poškodenia – bez zmeny farby, v okruhu cca 50 m bolo
cítiť zápach chemikálií
strecha
strecha objektu skladu (prístavba objektu starého mlyna) je OK,
neporušená, tesná, pravdepodobne dáţď nepresakuje do vnútra objektu
skladu (poznamenávame, ţe strecha susediaceho objektu starého mlyna
je poškodená, do objektu zateká)
zabezpečenie vstupu
OK, celkovo 7 otvorov, z toho 2 dverné otvory uzamknuté a zadebnené
doskami, 5 okenných otvorov zamurovaných, všetky otvory utesnené
polyuretánovou penou
okolie
objekt starého mlyna sa nachádza v strede obce vo vzdialenosti cca 15
– 20 m od najbliţšieho rodinného domu, v čase obhliadky nebolo
vizuálne pozorované znečistenie okolia budovy chemickými látkami
iné poznatky, história, ...

dátum a čas obhliadky
obhliadku vykonali

1) podľa šetrenia OÚŢP Trebišov, konaného dňa 6.2.2006, sa v objekte
skladu obilia (prístavba objektu mlyna) nachádzali chemické látky
pouţívané pre poľnohospodárske účely. Boli uskladnené v papierových
vreciach, umelohmotných bandaskách a kovových sudoch. Časť
papierových vriec bola poškodená.
2) v marci r. 2006 zástupcovia hnutia Greenpeace Slovensko
uskutočnili odber a identifikáciu neznámych organických zlúčenín
a aktívnych zloţiek pesticídov v kvapalných a tuhých vzorkách
- vo vzorkách z objektu skladu bola preukázaná prítomnosť čistého
herbicídu Lenacil
- vo vzorkách zeminy odobratej mimo skladu boli preukázané: Toxafén
a p.p –DDT – preradenie do B registra?
- znečistenie pitnej vody z okolitých domov nebolo preukázané
3) na základe podnetu starostu obce, zástupcovia hnutia Greenpeace
Slovensko chemikálie v sklade pozbierali a umiestnili do špeciálnych
sudov. Otvory v časti budovy, kde boli uskladnené predmetné
nebezpečné látky, boli zadebnené a utesnené polyuretánovou penou,
čím sa výrazne zníţil zápach v okolí budovy.
4) vlastníkom nehnuteľnosti je spoločnosť BARAVIN, s.r.o., Veľká
Bara č. 5, doteraz nezabezpečil vyprázdnenie objektu a dlhodobo
neumoţňuje prístup kontrolného orgánu (SIŢP Košice) do objektu.
kontam. podložia potvrdená 2006
30.09.2013
V. Bočková, M. Nemcová
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B. Celkové množstvá skladovaných ACH 2 (pre záznam jednotlivých ACH pouţiť strany 3 a 4)
Kvapalné:

v litroch

z toho POPs

Kvapalné SPOLU
Tuhé:

v kg

z toho POPs

Identifikované

1060

750

Identifikované
Neidentifikované

Neidentifikované
Tuhé SPOLU

1060

CELKOVO

1060

Poznámky:
Údaje na strane 3 a 4 sú uvedené podľa evidencie starostu obce (vstup do objektu skladu ACH nebol umoţnený).
Zoznam ACH u ktorých nie je uvedený len názov, prípadne aj výrobca:
- Fatex EK 80, Duslo n.p. Šaľa
- Intrasol 3, Chemické závody Juraja Dimitrova Bratislava (jed proti cicavému hmyzu a roztočom v poľných
kultúrach)
- Neobyn
- Calixin, Chemapol Bratislava, BASF
- Suffix, Chemikálie Schell

Zapísal: ..............V. Bočková............................................................
Dňa:

..................30.9.2013........................................................
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Identifikované ACH:
KVAPALNÉ (údaje uvedené podľa evidencie starostu obce)
1

2

názov
ICI
JG: = 0

obal
tečúci plastový sud

počet
-

celk. množstvo (L)
-

Barnon (Schell Chemicals)
JG: 0

-

-

-

TUHÉ (údaje uvedené podľa evidencie starostu obce)
1

názov
Trazalex (VEB Berlín)

obal
vrecia

počet
5 (a 20 kg)

celk. množstvo (kg)
100

2

Lumeton forte 60 WP

-

-

10

3

Melipax Popraš

-

30 (a 25 kg)

750

4

Hexilur = Lenacil, nájdený v pôde

-

cca 10 vriec
odhad á 20 kg

200

5

1060

Ak počet riadkov nepostačuje, doplniť na rube formulára
Melipax Popraš = POPs
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