Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK
Vytvorené cez EnviroPortál
Dátum vyhotovenia: 21.7.2019
Čas vyhotovenia: 8:50
Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015
Dôležité upozornenie:
Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok , ktorého
správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.

Základné údaje:
Názov lokality a identifikačný kód: Hostišovce - sklad pesticídov, SK/POPS/RS/22
Typ lokality: sklad agrochemikálií
Druh skladu: nevyhovujúci
Lokalita je environmentálnou záťažou: http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/RS-(006)-Hostisovce-sklad
-pesticidov-register-A

Držiteľ:
Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:
Základné údaje:
Príčinný vzťah: poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF
Obchodné meno: obec Hostišovce
Ičo: 00649945
Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Adresy:
Typ adresy: sídlo firmy
Obec: Teplý Vrch
Ulica a číslo domu: Hostišovce, č.d. 15
Psč: 98023
Štát: Slovensko
Kontakty:
Telefónne číslo: 047/5696220, - pevná sieť Druh: pracovné
Mailová adresa:

ocu.hostisovce@azet.sk

Webová adresa:

www.hostisovce.ocu.sk

Identifikované látky:
Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:
Typ látky

Obch. názov

Názov účinnej látky

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite: 0 kg
POPs látok: 0 kg
Agrochemikálií: 0 kg
Neznámych látok: 0 kg

Likvidované látky:
Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických
látok:

Stav objektov skladu:
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CAS číslo

EC číslo

Množstvo

Podlahy a murivo: V miestnosti skladu zápach po chemikáliách.
Podlaha betónová, suchá, so silnými viditeľnými zátekmi, na podlahe zvyšky žltého, bieleho a
ružového prášku.
Steny kontaminované, murivo stien žltej farby.
Strecha: Stropy betónové, aj strešné preklady betónové, strecha nepreteká.
Vstup: Vstup voľný, vchodové dvere nie sú, zostala iba zárubňa.
Predná miestnosť - rozmery 5 x 5 x 4 m, vedľa otvoru vchodových dverí okno bez mreže a sklo vybité, na
bočnej stene okná zamrežované, v podlahe otvor - asi do nejakej šachty.
Druhá zadná miestnosť - rozmery 5 x 3 x 4 m, bez dverí, s 1 bočným oknom zamrežovaným.
Okolie: Okolie husto zarastené krovinami a vysokou trávou, aj vstup do budovy. Ťažký prístup k objektu.
Iné: Sklad prázdny, ani žiadne obaly.
Iba v otvorenej miestnosti napravo od skladu sa na podlahe nachádzali 2 poloprázdne papierové vrecia s
ružovým práškom, názov neidentifikovaný.
Dátum obhliadky: 27.8.2014
Obhliadku vykonal: Ing. M. Hrabčák, E. Hrabčáková

Priama a nepriama lokalizácia:
Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:
Obec: Hostišovce
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický
Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:
Zemepisná šírka (ETRS89): 48,494649
Zemepisná dĺžka (ETRS89): 20,114092
Súradnica X (S-JTSK): 1260084,47
Súradnica Y (S-JTSK): 348368,63

Iné údaje:
Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:49
Dátum poslednej aktualizácie údajov: 12.3.2015
Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci
projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v
Slovenskej republike

Textové prílohy:
Formát: .pdf
Popis:

Zápis z terénnej obhliadky lokality

Typ:

Terénny zápisník

Veľkosť: 233 kb
Dátum vloženia: 4.5.2015
Formát: .pdf
Popis:

Chemické analýzy vzoriek z lokality agrochemického skladu Hostišovce

Typ:

Záverečná správa z geologického prieskumu životného prostredia

Veľkosť: 8930 kb
Dátum vloženia: 19.1.2016

Fotodokumentácia:

Pohľad na skladované
agrochemikálie.
Dátum vloženia: 5.5.2015
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Pohľad na budovu skladu
agrochemikálií.
Dátum vloženia: 5.5.2015

Pohľad na podlahu a steny – viditeľné
stopy po agrochemikáliách.
Dátum vloženia: 5.5.2015

Pohľad na podlahu a steny – viditeľné
stopy po agrochemikáliách.
Dátum vloženia: 5.5.2015
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