Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK
Vytvorené cez EnviroPortál
Dátum vyhotovenia: 13.4.2021
Čas vyhotovenia: 19:33
Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 5.11.2019
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: Dunajská streda - Sklad agrocemikálii v bývalom PD, SK/POPS/DS/86
Typ lokality: sklad agrochemikálií
Druh skladu: nevyhovujúci
Lokalita je environmentálnou záťažou: http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/DS-(2081)-DunajskaStreda-sklad-agrochemikalii-v-byvalom-PD-register-A

Držiteľ:
Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:
Základné údaje:
Príčinný vzťah: vlastník zariadenia
Adresy:
Typ adresy:
Obec:
Ulica a číslo domu:
Psč:
Štát:
Kontakty:
Telefónne číslo:

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

Obch. názov

POPs

Agrochemikália

DDT
Basagran
Super
Bavistin

Agrochemikália

Devrinol

napropamide

15299-99-7 239-333-3

40 kg

Agrochemikália

Orthen 75 SP

Acephate

30560-19-1 250-241-2

67 kg

Agrochemikália

Paarlan

33820-53-0 251-690-7

32 kg

Agrochemikália

Teridox 500 EC

isopropalin
2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2methoxyethyl)acetamide

50563-36-5 256-625-6

5 kg

Neznáma látka

Neznáma látka

Agrochemikália

Názov účinnej látky

CAS číslo

EC číslo

Množstvo

DDT
50-29-3
200-024-3
3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-one
25057-89-0 246-585-8
-2,2-dioxide
methyl benzimidazol-2-ylcarbamate
10605-21-7 234-232-0

25 kg
25 kg
10 kg

892 kg

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 1 096 kg
POPs látok: 25 kg
Agrochemikálií: 179 kg
Neznámych látok: 892 kg

Likvidované látky:
Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:
Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zisťované vážením):
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POPs látok:
Agrochemikálií:
Neznámych látok:

Stav objektov skladu:
Podlahy a murivo: Podlaha je bez spevneného povrchu - zemina, chemikálie rozsypané a natečené, hnedej,
hnedožltej, resp. bielej farby. Murivo: západná stena je rozpadnutá, murivo natečené, hnedožltou
- žltou chemikáliou v oblasti ľavého rohu pri policiach. zápach: agrochemikálie cítiť už pred
skladom (5 m)
Strecha: Tým, že je rozpadnutá stena, tak je rozpadnutá aj časť strechy nad touto stenou.
Vstup: Vstup do skladu nie je zabezpečený.
Okolie: Ide o areál bývalého poľnohospodárskeho družstva, v okolí sú budovy súvisiace s poľnohospodárskou
činnosťou, stavebniny a zberné suroviny. Vo vzdialenosti cca 100 m je zástavba rodinných domov.
Iné:
Dátum obhliadky: 24.7.2018
Obhliadku vykonal: J. Helma, F. Siska

Priama a nepriama lokalizácia:
Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:
Obec: Dunajská Streda
Okres: Dunajská Streda
Kraj: Trnavský
Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:
Zemepisná šírka (ETRS89): 48,011629
Zemepisná dĺžka (ETRS89): 17,610838
Súradnica X (S-JTSK): 1299139
Súradnica Y (S-JTSK): 537860

Iné údaje:
Dátum registrácie lokality: 5.11.2019 0:00:00
Dátum poslednej aktualizácie údajov: 5.11.2019
Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality na základe oznámenia o existencii environmentálnej záťaže
MŽP SR zo dňa 18.6.2018. V sklade je cca viac ako 1 tona agrochemikálií v
kvapalnom aj pevnom skupenstve (prášok) v rôznych obaloch (plastové,
sklenené, kovové, papierové). Budova je poškodená, vystavená
povetrnostným vplyvom.

Textové prílohy:
Fotodokumentácia:
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