Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK
Vytvorené cez EnviroPortál
Dátum vyhotovenia: 15.10.2019
Čas vyhotovenia: 6:59
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: Rykynčice - sklad starých agrochemikálií, SK/POPS/KA/7
Typ lokality: sklad agrochemikálií
Druh skladu: nevyhovujúci
Lokalita je environmentálnou záťažou: http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/KA-(005)-Rykyncice-skladstarych-agrochemikalii-register-A

Držiteľ:
Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:
Základné údaje:
Príčinný vzťah: poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF
Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Rykynčice "v likvidácii"
Ičo: 00650544
Právna forma: Družstvo
Adresy:
Typ adresy: sídlo firmy
Obec: Rykynčice
Ulica a číslo domu: Rykynčice
Psč: 96255
Štát: Slovensko
Kontakty:

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

Obch. názov

Názov účinnej látky

CAS číslo

EC číslo

Množstvo

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:
Podlahy a murivo: V miestnosti kde boli uložené chemikálie cítiť mierny zápach, murivo je nasiaknuté chemikáliami,
taktiež na podlahe sú pravdepodobne zvyšky chemikálií.
Strecha: Strecha veľkej budovy nad skladom značne chátra, na streche prístavby vľavo (bývalý sklad AGCH) nie sú
viditeľné iesta, trhliny a taktiež pomaly dochádza k postupnému rozpadu.
Vstup: Prístup do areálu nie je obmedzený a ani vstup do budovy nie je zabezpečený, 2 okná v predu skladu sú
vybité, budova chátra.
Okolie: Vedľa budovy sa nachádza divoká skládka.
Iné:
Dátum obhliadky: 7.11.2013
Obhliadku vykonal: J. Helma, Z. Ďuriančíková, K. Paluchová

Priama a nepriama lokalizácia:
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Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:
Obec: Rykynčice
Okres: Krupina
Kraj: Banskobystrický
Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:
Zemepisná šírka (ETRS89): 48,192431
Zemepisná dĺžka (ETRS89): 18,961933
Súradnica X (S-JTSK): 1287707
Súradnica Y (S-JTSK): 435886

Iné údaje:
Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:48
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: 275 kb
Dátum vloženia: 4.5.2015

Fotodokumentácia:

Pohľad na vedľajšiu budovu pri
sklade agrochemikálií.
Dátum vloženia: 5.5.2015

Pohľad na vedľajšiu budovu pri
sklade agrochemikálií.
Dátum vloženia: 5.5.2015
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Pohľad do vnútra skladu.

Dátum vloženia: 5.5.2015

Pohľad na budovu skladu
agrochemikálií (menšia budova na
boku).
Dátum vloženia: 5.5.2015
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