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l. Úvod
Táto informácia je vypracovaná v zmysle § 15 zákona č. 128/2016
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých
len zákon o prevencii ZPH).

2.

udaíe

Názov a adresa
podniku:
Obchodné meno:
Sídlo
prevádzkovatel'a:

HOMERTON COMPANY, s.r.o., ul. Csl.
Armády 1117, Trebišov PSČ 075 01
HOMERTON COMPANY S.r.o.
ul. Csl. Armády 1117, Trebišov, PSC 075
01
Sklady výbušnín, výbušných predmetov
a munície, Strážske
Priemyselná ulica, Skladové údolie,
Sklady VVPaM, Strážske

Názov prevádzky:
Adresa prevádzky:

O

Z.z. o prevencii
zákonov, (ďalej

prevádzkovateľovi

Táto informácia dotknutej
verejnosti je vypracovaná
pre areál spoločnosti
prevádzku "Skladov výbušnín, výbušných predmetov a munície (ďalej len "Sklady
VVPaM") na Priemyselnej
ulici v Strážskom.

3. Informácia o zaradení podniku
Na základe kategorizácie podnikov v zmysle § 3 zákona sa podnik zakategorizoval
do kategórie "B", nakol'ko množstvá nebezpečných látok (ďalej len "NL") presiahli
prahové hodnoty v zmysle prílohy Č. 1 zákona o prevencii ZPH. Prevádzkovatel' na
základe výsledkov
kategorizácie
zaslal v zmysle § 5 zákona príslušnému
okresnému úradu v sídle kraja "Oznámenie o zaradení podniku - prevádzky ... "
a zverejnil túto informáciu na svojej webovej stránke.

4. Informácia o súčasnej činnosti podniku
V "Skladoch VVPaM v Strážskom" spoločnosť HOMERTON COMPANY, s.r.o. skladuje a vykonáva logistické manipulácie s výbušninami,
výbušnými
predmetmi
a muníciou spojené s ich:
- vykládkou z nákladných automobilov určených na ich prevoz,
- zaskladovaním a samotným skladovaním v na tento účel určených skladoch,
- nakládkou na nákladné automobily určené na ich prevoz
a tiež ďalšie práce
opravami skladových

a činnosti
súvisiace s prevádzkou,
objektov a celého skladového areálu.

údržbou,

kontrolou

a
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5. Informácia o nebezpečných látkach prítomných v podniku
V skladoch sa pracuje s nasledovnými
nebezpečnými
látkami - NL, ktoré sú
v zmysle Prílohy č. 1 k zákonu o prevencii ZPH, resp. jej Časti 1 Kategórie
nebezpečných
vlastností zaradené do Triedy/kategórie
nebezpečnosti
v súlade s
nariadením (ES) Č. 1272/2008 v platnom znení:
Trieda "P" FYZIKÁLNE

NEBEZPEČENSTVÁ51) podtriedy

Pla a Plb Výbušniny

51) Časť2 prílohy I nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
Spoločnosť HOMERTON COMPANY, s.r.o. prehlasuje, že v príslušných skladových
objektoch v areáli jej prevádzky "Sklady VVPaM" v Strážskom nebudú skladova né
výbušniny
zatriedené
do podtriedy
1.1 (A l) v zmysle Prílohy Č. 1 k vyhláške Č.
288/2015 Z.z., ktorou sa ustanovujú
požiadavky
na zaistenie
bezpečnosti
a
ochrany
zdravia
pri výrobe a spracúvaní
výbušnín,
výbušných
predmetov
a
munície,
vyhl'adávanie
nevybuchnutej
munície
a podmienky
uskladňovania
výbušnín,
výbušných
predmetov
a munície.
Jedná sa o traskaviny
a traskavé
zlože, s ktorými spoločnosť HOMERTON COMPAN, s.r.o. nepracuje (neobchoduje).
V zmysle predmetnej
vyhlášky Č. 288/2015 Z.z.
budú v skladových
objektoch
skladova né len trhaviny,
čierny prach, pyrotechnické
zlože a výbušné predmety
podtriedy
1.2 (A II), podtriedy 1.3 (A III) a tiež prachy a priemyselné trhaviny
podtriedy 1.4 (B), náboje a pyrotechnické
zlože podtriedy
1.5 (B,C) a tiež náboje
a výbušné
predmety
podtriedy
1.6 (C). Základné informácie
k týmto
NL sú
zachytené v nasledujúcej
tabul'ke :
Názov nebezpečnej
látky (NL)

trhaviny, čierny
prach, pyrotechnické
zlože a výbušné
predmety
obsahujúce
pentrit, hexogén,
oktogén, tetryl,
nitroglycerín,
nitroglykol,
trhacia
želatína

Klasifikácia
NL podl'a
nariadenia
EPaR (ES) č.
1272/2008 výstražné
upozornenia
H201

H319

H335

H315

Priemyselné
trhaviny sypké,
polosypké,

H201

Zaradenie NL do kategórie
nebezpečnosti podl'a Prílohy
Č. 1 zákona Č. 128/2015 Z.z.

Fyzikálne
vlastnosti
alebo
fyzikálna
forma

Oddiel 2.1 prílohy l k nariadeniu
(ES) č.1272/2008 v platnom
znení :
Pia Výbušniny (okrem
nestabilných výbušnín)
Pll02 Výbušniny podtriedy Ll,
1.2 1.3 1.5 alebo 1.6
3.3-Vážne poškodenie/
podráždenie očí,
kateqória nebezpečnosti 2
3.8 - Toxicita pre špecifický
ciel'ový orgán - jednorazová
expozícia, kategória
nebezpečnosti 3, podráždenie
dýchacích ciest
2 - Zieravosť/dráždivosť
pre kožu,
kategória nebezpečnosti 2
Oddiel 2.1 - prílohy l
k nariadeniu (ES) č.1272/2008
v platnom znení:
Plb Výbušniny

Tuhá, resp.
pastovitá
alebo
sypká látka

Tuhá, resp.
pastovitá
alebo
svoká látka
2

poloplastické,
priemyselné
trhaviny typu slurry,
m-dinitrobenzén
a ostatné suché
dinitroaromáty,
pyrotechnické zlože
- nitrocelulóza

H300

Výbušniny, podtrieda 1.4
Pll02 Výbušniny podtriedy 1.1,
1.2. 1.3, 1.5 alebo 1.6
3.1 - Akútna toxicita (orálna),
kategória nebezpečnosti l, 2
H1201 akútna toxicita kategória

2H310

všetky spôsoby expozície
3.1 - Akútna toxicita
(dermálna),
kategória nebezpečnosti l, 2
Hll01 akútna toxicita kategória
1-

H330

H373

H412

TNT

H201

H331

H301
H373

H411

všetky spôsoby expozície
3.1 - Akútna toxicita (inhal.),
kategória nebezpečnosti l, 2
H1201 akútna toxicita kategória
2 všetky spôsoby expozície
3.9 - Toxicita pre špecifický
cieľový orgán - opakovaná
expozícia, kategória
nebezpečnosti 2
4.1 - Nebezpečné pre vodné
prostredie - chronické
nebezpečenstvo kategória 3
4.1 - Nebezpečné pre vodné
prostredie - chronické
nebezpečenstvo, kategória 3
Pll02 Výbušniny podtriedy Ll,
1.2 1.3 1.5 alebo 1.6
3.1 - Akútna toxicita
(dermálna),
kategória nebezpečnosti 3
3.1 - Akútna toxicita (orálna),
kategória nebezpečnosti 3
3.9 - Toxicita pre špecifický
ciel'ový orgán - opakovaná
expozícia, kategória
nebezpečnosti 2
4.1 - Nebezpečné pre vodné
prostredie - chronické
nebezpečenstvo kategória 2

Tuhá

látka

Podrobnejšie údaje o NL sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov (ďalej len
"KSÚ"), ktoré sú dostupné v sídle spoločnosti a na prevádzke v "Skladoch VVPaM"
v Strážskom.
Pre skladovanie, prepravu a logistické činnosti spojené s uvádzanými výbušninami,
výbušnými predmetmi a muníciou platí v Slovenskej republike zákon Č. 58/2014
Z.z. o výbušninách,
výbušných predmetoch
a munícii a o zmene a doplnení
niektorých zákonovajeho
vykonávacia vyhláška
Č. 288/2015
Z.z., ktorou sa
ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a
spracúvaní
výbušnín,
výbušných
predmetov
a
munície,
vyhl'adávanie
nevybuchnutej
munície
a podmienky
uskladňovania
výbušnín,
výbušných
predmetov a munície.
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10. Dodatočné informácie
Ďalšie informácie
je možné získať na základe písomnej žiadosti
HOMERTON COMPANY, s.r.o.,
resp. na konateľa
spoločnosti
Rudolfovú,
ul. Čsl. Armády 1117, Trebišov, PSČ 075 01

na spoločnosť
pani Zdenku

Zoznam identifikovaných
NL a ich KBÚ je tiež v "Oznámení
o zaradení podniku
HOMERTON COMPANY, s.r.o. - prevádzky "Sklady VVPaM" v Strážskom",
ktoré
bolo zaslané v zmysle § 5 zákona kompetentnému
Okresnému úradu v Košiciach
na Odbor starostlivosti
o ŽP.
Detailnejšie informácie týkajúce sa zákona o prevencii ZPH a "Informačný
prevencie závažných priemyselných
havárií" sú dostupné na elektronickej

systém
adrese:

https: IIwww.enviroportal.sk/environ
mental ne-temy/starostlivost-o-zp/pzphprevencia-zavaznych-priemyselnych-havarii/informacny-system-pzph

11. Informácie

o plnení povinností na úseku CO

Podnik plní povinnosti právnických osôb ktoré svojou činnosťou môžu ohroziť život,
zdravie alebo majetok v zmysle § 16 Zákona Č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva
v znení neskorších predpisov. Jedná sa o oznamovacie a informačné
povinnosti,
vypracovanie
vedenie a aktualizovanie
predpísanej
dokumentácie,
plánovanie
a vyhlasovanie
evakuácie,
prípadne aj o zabezpečenie
špeciálnych
prostriedkov
individuálnej
ochrany pre svojich zamestnancov
a osoby prevzaté do
starostlivosti
na vlastné náklady.
Povinnosti
podniku
na úseku havarijnej
odozvy sú uvedené
vo "Vnútornom
havarijnom
pláne" pre jeho prevádzku "Sklady VVPaM" Strážske. Do plánu ochrany
obyvatel'stva
boli kompetentnou
štátnou správou prevzaté vyžiada né podklady
z tohto VHP, ktorý sa bude precvičovať v rámci protihavarijného
výcviku.
Prevádzka "Sklady VVPaM" Strážske potenciálnymi
havarijnými
scenármi, resp. ani
ZPH neohrozuje
obyvatel'stvo,
pretože
hranica
pásma
priameho
ohrozenia
nezasahuje
do obývaných
oblastí a nezasahuje
ani iné podniky a spoločnosti
lokalizované
na Priemyselnej
ulici v Strážskom.

12. Dátu m ostatnej kontroly
Skladové objekty výbušnín, výbušných predmetov a munície na Priemyselnej
ulici
v Strážskom v časti označovanej ako "Skladové údolie" dlhodobo neboli využívané.
V závere roku 2016 spoločnosť HOMERTON COMPANY, s.r.o. odkúpila príslušný
areál a začala pracovať
na opravách
jeho skladových
objektov
a príslušnej
infraštruktúry
s cieľom pripraviť
aspoň v časti areálu podmienky
na zahájenie
prevádzky vybraných skladov do konca roku 2017.
Z vyššie uvádzaných
dôvodov koordinovaná
kontrola
"Sklady VVPaM" v Strážskom zatial' neprebehla.

na prevádzke

spoločnosti
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13. Informácie o postupe zložiek IZS

v

rámci prác
spracované
spracovania a
tlakovou vlnou

na posúdení rizika prevádzky "Sklady VVPaM" Strážske boli
havarijné
scenáre
možných
ZPH.
Na
základe
ich
zhodnotenia bolo možné určiť hranice pásiem priameho ohrozenia
v prípade vzniku výbuchu v jednotlivých skladových objektoch.

Hranice pásiem priameho
ohrozenia pre jednotlivé
skladové objekty v areáli
prevádzky nepresahujú vzdialenosť 250 m od jednotlivých
skladov a z hl'adiska
zákona o prevencii ZPH ich charakterizuje
potenciálna 1 % mortalita v dôsledku
ohrozenia osôb vzdušnou rázovou vlnou po výbuchu skladovaných výbušnín.
V samotnom areáli prevádzky a aj v jej blízkom okolí sa však v tejto vzdialenosti
nenachádzajú žiadne priemyselné, či obytné budovy alebo stavby.
Keďže na prevádzke nie sú vytvorené žiadne stále pracovné miesta a výskyt osôb
v samotnom areáli a jeho blízkom okolí je len občasný, aj postup zásahových
a záchranných činností jednotiek Integrovaného
záchranného systému (ďalej len
"IZS") v prípade výskytu ZPH alebo mimoriadnych
udalostí v samotnom areáli
prevádzky bude koordinovaný z koordinačného
strediska IZS, ktoré:
- spracúva a vyhodnocuje informácie o postupe základných zložiek IZS
a ostatných zložiek IZS podl'a osobitného predpisu,
- zabezpečuje varovanie obyvatel'stva, ak tak nevykonali zákonom určené orgány
štátnej správy alebo právnické osoby,
- vyrozumieva orgány štátnej správy a iné právnické osoby, ktoré zabezpečujú
úlohy súvisiace so záchrannými prácami pri mimoriadnych udalostiach.
V meste Strážske nie je zriadená Hasičská stanica Hasičského a záchranného
zboru (ďalej len HS HaZZ")
a mesto nemá zriadenú ani stanicu Dobrovol'ného
hasičského zboru (ďalej len "DHZ").
Najbližšia HS HaZZ je lokalizovaná až v okresnom meste Michalovce, preto by sa.
dojazd tejto zásahovej hasičskej jednotky od jej privolania na prevádzku "Sklady
VVPaM" v Strážskom pohyboval okolo 30 min.
Z vyššie uvádzaných dôvodov prípadný prvotný zásah pri výskyte ZPH v areáli
prevádzky "Skladov VVPaM" v Strážskom by bol realizovaný Závodným hasičským
útvarom - Prvá hasičská a.s., ktorý sídli v areáli bývalého Chemka Strážske.
V prípade priameho
ohrozenia
skladových
objektov
s výbušninami
v areáli
prevádzky "Skladov VVPaM" v Strážskom
napr. externým požiarom (požiar lesa),
alebo inou mimoriadnou udalosťou (zemetrasenie, prívalové dažde apod.) či ZPH,
by sa hasenie požiaru alebo iný zásah museli prerušiť a hasičské jednotky by sa
evakuovali (stiahli) do bezpečného priestoru (do bezpečnej vzdialenosti).
Postupom privolávaných
zložiek IZS na prevádzku "Sklady VVPaM" podniku
HOMERTON COMPANY, s.r.o. nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovatel'a
pri
vzniku mimoriadnych udalostí a teda ani ZPH.
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14. Bližšie informácie
V prípade

potreby

bližších informácií

Zdeňka Rudolfová,
konatel' spoločnosti

je ich možné získať

HOMERTON COMPANY

t

na adrese:

s.r.o.

<900420 777 18 17

® zdena@zelenysDort.CZ
Táto "Informácia

pre verejnosť

je trvale dostupná na webovej stránke spoločnosti

HOMERTON COMPANY s.r.o. :
t

S Homerton-sk.webnode.sk

Vypracoval:
Ing. Ján Kandráč, CSc.
špecialista 'na prevenciu ZPH
autorizovanej
spoločnosti
RISK CONSULT s.r.o.

v Bratislave

dňa 18. 10. 2017

t
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