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: 9:25
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: Komárany - sklad agrochemikálií, SK/POPS/VT/41
Typ lokality: sklad agrochemikálií
Druh skladu: nevyhovujúci
Lokalita je environmentálnou záťažou: http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/VT-(015)-Komarany-skladagrochemikalii-register-A

Držiteľ:
Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:
Základné údaje:
Príčinný vzťah: vlastník pozemku
Obchodné meno: Ing. Ján Kopčák
Ičo: 42026831
Právna forma: Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako
Adresy:
Typ adresy: sídlo firmy
Obec: Komárany
Ulica a číslo domu: Komárany, č.d. 38
Psč: 09301
Štát: Slovensko
Kontakty:
Telefónne číslo: 0948/222622, - mobil Druh: súkromné
Mailová adresa:

jan.kopcak@wmx.sk

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:
Základné údaje:
Príčinný vzťah: poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF
Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Komárany v konkurze
Ičo: 31675077
Právna forma: Družstvo
Adresy:
Typ adresy: sídlo firmy
Obec: Komárany
Ulica a číslo domu: Komárany
Psč: 09301
Štát: Slovensko
Kontakty:

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
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CAS číslo

EC číslo

Množstvo

Agrochemikálií: 0 kg
Neznámych látok: 0 kg

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

Stav objektov skladu:
Podlahy a murivo: Podlaha objektu bývalého skladu agrochemikálií je pôvodná, nachádzajú sa na nej zvyšky
stavebných materiálov, na ktorých sú vizuálne badateľné stopy po agrochemikáliách (sfarbenie do
žlta).
Na vnútornej aj vonkajšej časti zvislého muriva nie sú viditeľné poškodenia agrochemikáliami murivo je bez sfarbenia.
V okolí objektu, ani vo vnútri objektu v čase obhliadky nebol citeľný žiadny zápach (pozn.: objekt
je vďaka početným otvorom permanentne dobre vetraný).
Strecha: Murovaný objekt bývalého skladu agrochemikálií nie je zastrešený, je prekrytý pôvodnou betónovou
stropnou konštrukciou, ktorá je neporušená a dážď cez túto konštrukciu nepresakuje do vnútra objektu.
Vstup: Celý objekt je prístupný niekoľkými zdemolovanými okennými a dvernými otvormi zo všetkých strán.
Okolie: Bývalý sklad agrochemikálií bol v čase prevádzkovania vyhovujúci technickým požiadavkám, po zániku PD
bol neznámimi osobami zdemolovaný.
Uskladnené oagrochemikálie boli zlikvidované neznámym spôsobom.
V čase obhliadky bol sklad prázdny.
Iné:
Dátum obhliadky: 26.11.2013
Obhliadku vykonal: V. Bočková, M. Nemcová

Priama a nepriama lokalizácia:
Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:
Obec: Komárany
Okres: Vranov nad Topľou
Kraj: Prešovský
Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:
Zemepisná šírka (ETRS89): 48,916698
Zemepisná dĺžka (ETRS89): 21,646463
Súradnica X (S-JTSK): 1219033
Súradnica Y (S-JTSK): 233325,78

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: 279 kb
Dátum vloženia: 4.5.2015

Fotodokumentácia:

Pohľad na kontaminovanú podlahu
agrochemikáliami.
Dátum vloženia: 5.5.2015
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Pohľad na budovu skladu
agrochemikálií.
Dátum vloženia: 5.5.2015

Pohľad na kontaminovanú podlahu
agrochemikáliami.
Dátum vloženia: 5.5.2015

Vnútro bývalého skladu
agrochemikálií.
Dátum vloženia: 5.5.2015
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