ZDRUŽUJE ODBORNÍKOV S DLHODOBOU PRAXOU
Paláriková 2773, 022 01 Čadca, tel.: 0918 032 709,
beres@tomegas.sk
IČO: 36410811, IČ DPH: SK2020136591

Informácie pre dotknutú verejnosť

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ
Vypracované v zmysle § 15, ods. 1 až 4, zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR
č.198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z.
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

TOMEGAS SK, s.r.o.
Prevádzka „Distribučné centrum LPG“
Viťazná 942/36, 958 04 Partizánske

Prevádzka „Stáčanie a skladovanie LPG“
Okolie 2429, 053 61 Spišské Vlachy

Partizánske, január 2016
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INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ
Prevádzkovateľ zaradeného podniku je povinný zabezpečiť trvalý prístup
verejnosti k informáciám podľa prílohy č. 2. Informácia pre verejnosť
podľa § 15 ods. 2 zákona č. 128/2015 Z.z. a jeho prílohy č. 2 obsahuje
v prípade podniku (prevádzky) kategórie A nasledovné údaje :
1. Názov, adresa prevádzkovateľa, názov a adresa OÚ
a) Prevádzkovateľ:
Obchodné meno:
Právna forma:
Adresa sídla:

TOMEGAS SK, s. r. o.
spoločnosť s ručením obmedzeným
Palárikova 2773, 022 01 Čadca

Miesto prevádzky:

Distribučné centrum LPG, Malé – Veľké Bielice,
Viťazná 942/36, 958 04 Partizánske
Miesto prevádzky: Stáčanie a skladovanie LPG, Spišské Vlachy
Okolie 2429, 053 61 Spišské Vlachy
b) Informovaný okresný úrad:
Distribučné centrum LPG, Malé – Veľké Bielice
Okresný úrad v sídle kraja Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Mgr. Katarína Ulahelová, ochrana ovzdušia, prevencia závažných
priemyselných havárií kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
032/7411 685
Stáčanie a skladovanie LPG, Spišské Vlachy
Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany
prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Mgr. Róbert Jakab, ochrana prírody a
krajiny, PZPH, Komenského 52, 041 26 Košice
055/ 6001 252
2. Informáciu poskytuje :
Ján Bereš, konateľ spoločnosti TOMEGAS SK, s. r. o.
0918 032 709
e-mailový kontakt: beres@tomegas.sk
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3. Potvrdenie o tom, že podnik podlieha režimu zákona a že
aktualizované oznámenie o zaradení podniku bolo zaslané
príslušnému orgánu :
Týmto prehlasujem, že uvádzané prevádzky spoločnosti TOMEGAS SK, s.r.o.
v Malých – Veľkých Bieliciach a vo Spišských Vlachoch boli na základe ich
kategorizácie zaradené do kategórie „A" podnikov a ich aktualizované
„Oznámenia o zaradení podniku (prevádzky)“ v zmysle požiadaviek zákona
č. 128/2015 Z. z. boli doručené v prípade prevádzky v Malých – Veľkých
Bieliciach na príslušný Okresný úrad v sídle kraja (Trenčín), odboru
starostlivosti o životné prostredie
termíne a v prípade prevádzky vo
Spišských Vlachoch na príslušný Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o
životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja
v stanovenom termíne.
„Program prevencie závažných priemyselných havárií“, „Bezpečnostný riadiaci
systém“, „Posúdenia rizika“ a tiež podklady pre „Plány ochrany obyvateľstva“
boli pre predmetné prevádzky vypracované v rokoch 2015 – 2016. Príslušná
dokumentácia môže byť na požiadanie poskytnutá príslušným okresným
úradom, kompetentnej verejnej a štátnej správe a tiež verejnosti.
4. Činnosti vykonávané na uvádzaných prevádzkach spoločnosti :
Na prevádzkach spoločnosti TOMEGAS SK, s.r.o. v Malých – Veľkých Bieliciach
a vo Spišských Vlachoch sa realizuje skladovanie, stáčanie, plnenie
a manipulácia so skvapalnenými horľavými uhľovodíkovými plynmi propán,
bután (ďalej len „PB“ alebo „LPG“) a ich zmesmi, vrátane ich následnej
prepravy (vlastnými autocisternami a nákladnými vozidlami).
Spoločnosť TOMEGAS SK, s.r.o. vykonáva predmetné činnosti na základe
Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0002/2012/R-PE zo
dňa 5. marca 2012, povolenie č. 2012R 0015 na predmet podnikania
„pohonné látky a ropa“. Rozhodnutím je vymedzený rozsah podnikania na
„prevádzkovanie zariadení na plnenie tlakových nádob“.
Dodávky PB na prevádzky sú zabezpečované železničnou a cestnou dopravou
pomocou železničných a automobilových cisterien (ďalej len „ŽC“ a „AC“),
pričom spoločnosť TOMEGAS SK, s.r.o. na predmetných prevádzkach si
prenajíma na priľahlej železničnej vlečke miesto na stáčanie ŽC do AC, resp.
do skladovacích zásobníkov.
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Obe prevádzky sú lokalizované v okrajových častiach intravilánov miest
Partizánske a Spišské Vlachy a v ich bezprostrednom susedstve sa
nenachádzajú stavby pre bývanie ani ubytovanie.
5. Všeobecné názvy nebezpečných látok, ich klasifikácia s uvedením
ich základných nebezpečných vlastností:
Nebezpečnými látkami (ďalej len „NL“) na oboch predmetných prevádzkach
sú skvapalnené horľavé uhľovodíkové plyny PB, ktoré sú v zmysle Prílohy č.
1 k zákonu č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií ...
charakterizované ako menované nebezpečné látky uvádzané v pol. č. 18
Prílohy č. 1, Časti 2, stĺpci 1.
Skvapalnený PB, resp. tiež označovaný ako LPG (z anglického „Liquefied
Petroleum
Gas“)
je
charakterizovaný
ako
zmes
skvapalnených
uhľovodíkových plynov propánu a butánu, pričom podiel týchto zložiek
v zmesi PB závisí v prípade jeho používania ako vykurovacieho (palivového)
alebo pohonného plynu jednak od ročnej doby (zimná a letná zmes)
a jednak od prípadne iného účelu využitia.
Základnou nebezpečnou vlastnosťou PB je jeho horľavosť a výbušnosť
v zmesi so vzduchom. V zmysle Nariadenia Európskeho spoločenstva - ES
č. 1272/2008 je PB charakterizovaný „výstražným upozornením“ H220 –
Mimoriadne horľavý plyn, preto manipulácie s ním sú podmienené
dodržiavaním prísnych predpisov z hľadiska dodržiavania požiadaviek na
pracovnú a protipožiarnu bezpečnosť a požiadaviek na bezpečné (odstupové)
vzdialenosti od miest jeho skladovania a manipulácie (stáčacie a plniace
miesta), ale aj predpisov týkajúcich sa jeho prepravy.
Keďže sa jedná o pod tlakom skvapalnený plyn, pri manipulácii s ním a pri
jeho úniku môže dochádzať aj k vzniku omrzlín, preto je potrebné používať
ochranné rukavice a ochranné odevy.
PB predstavuje prakticky jedinú NL prítomnú v spoločnosti TOMEGAS SK,
s.r.o., resp. na jej prevádzkach v množstvách, ktoré prekračujú prahové
množstvá tejto NL pre priame zaradenie podniku (prevádzok) do kategórie
„A“ podnikov.
Jej fyzikálno-chemické vlastnosti sú jednoznačne spojené s jej horľavosťou
a výbušnosťou a tým aj s potenciálnymi možnosťami výskytu havarijných
scenárov pri jej veľkých havarijných únikoch, ktoré by tepelnými alebo
tlakovými účinkami mohli ohroziť blízke okolie predmetných prevádzok
spoločnosti TOMEGAS SK, s.r.o. v Malých – Veľkých Bieliciach alebo vo
Spišských Vlachoch.
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V kartách bezpečnostných údajov pre PB nie sú uvádzané žiadne ďalšie
nebezpečné vlastnosti tejto NL.
Žiadne ďalšie NL sa už na oboch predmetných prevádzkach nenachádzajú,
resp. sú tam len v zanedbateľných množstvách, hlboko pod 2 % z prahových
množstiev pre kategóriu „A“ podnikov a nie sú schopné iniciovať ZPH, preto
nie sú ani uvádzané.
6. Informácie o tom, ako sa má verejnosť správať v prípade závažnej
priemyselnej havárie :
V zmysle § 15 Informácie pre verejnosť predmetného zákona č. 128/2015
Z.z. verejnosťou je fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb
alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny.
V prípade, že určité havarijné scenáre s NL v podniku môžu ohroziť aj jeho
okolie je zrejmé, že podnik musí informovať dotknutú verejnosť o možných
ohrozeniach, ale aj o spôsobe ochrany (prevencie) pred týmito ohrozeniami.
Prevádzkovateľ si sám zvolí formu trvalého prístupu verejnosti k príslušným
informáciám, pričom je však povinný zároveň zabezpečiť tento prístup
k príslušným informáciám elektronicky na svojom webovom sídle.
V prípade výskytu závažnej priemyselnej havárie spojenej s požiarom, či
výbuchom v areáli uvádzaných prevádzok spoločnosti TOMEGAS SK, s.r.o.
je potrebné sa správať v zmysle nasledujúcich informácií :
a) DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA
Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste
účastníkom havárie, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných
občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych
číslach tiesňového volania:
• v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných
pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte 150 Hasičský a záchranný
zbor
• v prípade ohrozenia života a zdravia volajte 155 Zdravotnú záchrannú
službu
• v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia 158
(159) Políciu (Obecnú políciu)
Od 1. júla 2003 je v platnosti jednotné číslo tiesňového volania: 112
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b) VAROVANIE OBYVATEĽSTVA
Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany.
Varovanie
je
vykonávané
varovnými
signálmi
uskutočňovanými
prostredníctvom siete sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou
informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Varovný signál : VŠEOBECNÉ OHROZENIE VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI
OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI
MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
2 – minútový kolísavý tón sirén
Varovný signál: OHROZENIE VODOU
OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY
6 – minútový stály tón sirén

VAROVANIE

OBYVATEĽSTVA

Signál: KONIEC OHROZENIA KONIEC OHROZENIA
PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
2 – minútový stály tón sirén bez opakovania

ALEBO

PRI

KONIEC

7. Informácie o dátume poslednej koordinovanej kontroly
na
prevádzkach spoločnosti TOMEGAS SK, s.r.o. a odkaz na miesto, kde
sú prístupné tieto informácie v elektronickej forme :
Ostatná koordinovaná kontrola na prevádzke spoločnosti TOMEGAS SK, s.r.o.
bola realizovaná v roku 2013 na prevádzke v Malých – Veľkých Bieliciach
a všeobecné informácie o spoločnosti TOMEGAS SK, s.r.o. sú dostupné aj na
webovej stránke : http://www.tomegas.cz/o-spolecnosti.html
8. Vyhlásenie o tom, že prevádzkovateľ urobil vhodné opatrenia na
úseku prevencie závažných priemyselných havárií, ako aj na
obmedzenie následkov takýchto havárií
Spoločnosť TOMEGAS SK, s.r.o. vedomá si svojej plnej zodpovednosti za
zaistenie ochrany zdravia a života obyvateľstva a vlastných zamestnancov,
ochrany životného prostredia a majetku, pri výskyte potenciálnych závažných
havárií na predmetných prevádzkach v Malých – Veľkých Bieliciach a vo
Spišských Vlachoch v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. zaviedla
(aktualizovala) Program prevencie závažných priemyselných havárií (ďalej len
6
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„PP ZPH“). Na zabezpečenie plnenia PP ZPH bol v rámci celkového riadiaceho
systému bol zavedený Bezpečnostný riadiaci systém (ďalej len „BRS“).
Vedenie spoločnosti sa dobrovoľne zaväzuje dosiahnuť stanovené princípy
a ciele PP ZPH rešpektovať príslušné legislatívne požiadavky a integrovať ich
do systému riadenia spoločnosti formou vhodných opatrení, štruktúr a
riadiacich systémov špecifikovaných v BRS, a to najmä v nasledujúcich
oblastiach:
• Identifikácia, lokalizácia, analýza, zhodnotenie a riadenie rizík
súvisiacich s prevenciou havárií vo všetkých činnostiach v spoločnosti
predstavujúcich zdroje alebo iniciačné udalosti ich vzniku.
• Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých zamestnancov,
ochrany kvality životného prostredia a majetku spoločnosti správnym
výberom preventívnych, ochranných a represívnych opatrení, ako aj
formou aktívnej havarijnej prevencie smerujúcej k minimalizovaniu
možnosti ich vzniku.
• Zavedenie a rozvoj odbornej prípravy v oblasti prevencie a zvyšovanie
bezpečnostného a ekologického povedomia a kultúry zamestnancov
formou nástupnej a periodickej odbornej prípravy.
• Zavedenie, udržiavanie a pravidelná aktualizácia BRS ako základného
riadiaceho dokumentu v oblasti prevencie havárií s účasťou všetkých
zamestnancov.
• Zavedenie a trvalé sledovanie základných aspektov prevencie havárií už
pri samotnom nákupe vstupných surovín a pri zavádzaní nových
pracovných procesov a technológií.
Aktivácia vonkajších záchranných a hasičských zložiek:
Ohlasovňa požiarov a úrazov na oboch prevádzkach spoločnosti zabezpečuje
prípadné zvolávanie - privolávanie vonkajších profesionálnych hasičských
a záchranných jednotiek.
Aktivácia záchranných a hasičských zložiek sa vykonáva tiesňovým volaním
na operačné stredisko integrovaného záchranného systému – tel. č. 112.
Prostriedky na zdolávanie havárií :
• Základné prostriedky na zdolávanie havárií a obmedzovanie ich následkov
na príslušných prevádzkach sú v blízkosti rizikových
technologických
zariadení a prenosné a pojazdné hasiace prístroje sú umiestnené na
vyznačených miestach vo všetkých objektoch na oboch uvádzaných
prevádzkach.
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• Špeciálne prostriedky individuálnej ochrany
potrebné.

na prevádzkach nie sú

9. Odkaz na plán ochrany obyvateľstva
Pre prípady vzniku mimoriadnych udalostí – havárií na oboch prevádzkach
v Partizánskom a vo Spišských Vlachoch boli v rámci prevencie výskytu
závažných priemyselných havárií a posúdenia ich rizika spracované podklady
na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva, ktoré boli poskytnuté
kompetentnej štátnej správe.
Príslušné informácie k týmto plánom je možné získať
na územne
prislúchajúcich Okresných úradoch v Partizánskom a v Košiciach, resp. na ich
odboroch krízového riadenia.
10. Kde možno získať ďalšie, prípadne podrobnejšie informácie?
Ďalšie podrobnejšie informácie, vrátane odkazu na „Informačný systém
prevencie závažných priemyselných havárií“ je možné získať prostredníctvom
tejto osoby :
Ján Bereš, konateľ spoločnosti TOMEGAS SK, s.r.o.
0918 032 709
e-mailový kontakt: beres@tomegas.sk
a tiež na webovej stránke :
http:// http://www. tomegas.cz/o-spolecnosti.html
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