Strana 2314

Zbierka zákonov è. 198/2015

Èiastka 60

Príloha è. 4
k vyhláke è. 198/2015 Z. z.

OZNÁMENIE ZÁVAŽNEJ PRIEMYSELNEJ HAVÁRIE
PODďA § 17 ODS. 1 A 2 ZÁKONA.

1. Dôvod vypracovania oznámenia

OznaþiĢ x

Závažná priemyselná havária (ćalej len „ZPH“)
Aktualizácia oznámenia ZPH
Uvećte dôvod aktualizácie/nové zistené skutoþnosti

2. Identifikaþné údaje podniku - podnik podĐa § 3 ods. 1 zákona
Názov
Adresa

Ulica

ýíslo

Mesto/obec

PSý

3. Dátum a þas ZPH
Zaþiatok

Koniec

.

4. Okolnosti vzniku ZPH
Pravdepodobná príþina ZPH

Druh ZPH

OznaþiĢ x

Únik

Požiar

Výbuch

Iné

DoplĖujúce informácie

5. Nebezpeþné látky prítomné pri ZPH - uviesĢ v tabuĐke, ktorá je súþasĢou tohto oznámenia
DoplĖujúce informácie

6. Posúdenie úþinkov ZPH
SpĎĖa ZPH kritériá podĐa prílohy þ. 3 zákona þ. 128/2015 Z. z.
Áno
Konkretizujte následky s prihliadnutím na prílohu þ. 3 zákona þ. 128/2015 Z. z.

OznaþiĢ x

Nie
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7. Prijaté havarijné opatrenia ZPH

Strana 2315

Strana 2316

TABUďKA K OZNÁMENIU ZÁVAŽNEJ PRIEMYSELNEJ HAVÁRIE
INFORMÁCIE O NEBEZPEýNÝCH LÁTKACH PRÍTOMNÝCH PRI ZPH

P. þ.
Názov nebezpeþnej
látky

CAS/
EC
þíslo

Klasifikácia
nebezpeþnej
látky podĐa
nariadenia
(ES) þ.
1272/2008
Kód triedy
a kategórie
nebezpeþnosti1)

Zaradenie nebezpeþnej látky do
kategórie nebezpeþnosti alebo medzi
menované nebezpeþné látky podĐa
zákona þ. 128/2015 Z. z.
Trieda/kategória
nebezpeþnosti2)
(ýasĢ 1)

Množstvo
nebezpeþnej
látky (t)

Fyzikálne vlastnosti
alebo fyzikálna forma4)

Menovaná
nebezpeþná látka3)
(ýasĢ 2)
Zbierka zákonov è. 198/2015

1) UviesĢ podĐa prílohy VI bodu 1.1.2.1.1. tabuĐky 1.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) þ. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, oznaþovaní a balení
látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) þ. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom
znení.
2) UviesĢ kód podĐa þíselníka kategórie nebezpeþných látok, ktorý je súþasĢou oznámenia o závažnej priemyselnej havárii.
3) UviesĢ x ak ide o menovanú nebezpeþnú látku.
4) UviesĢ skupenstvo nebezpeþnej látky - plyn, kvapalina, tuhá látka, formu - prach, pelety, aerosól, skvapalnený plyn a iné, tlak, teplotu.
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KATEGÓRIE NEBEZPEýNÝCH LÁTOK

P1103
P12
P1201
P13
P1301
P14
P1401
P15
P1501
P16
P1601
P17
P1701

TRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEýNOSTI
Trieda H - nebezpeþnosĢ pre zdravie
H1 - akútna toxicita
kategória 1 - všetky spôsoby expozície
H2 - akútna toxicita
kategória 2 - všetky spôsoby expozície
kategória 3 - spôsoby expozície - inhalaþne - pozri poznámku 7 k prílohe þ. 1 zákona
H3 - toxicita pre špecifický cieĐový orgán (STOT) - jednorazová expozícia
STOT SE kategória 1
Trieda P -fyzikálne nebezpeþenstvá
P1a - výbušniny -pozri poznámku 8 k prílohe þ. 1 zákona
Nestabilné výbušniny
Výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6
Látky alebo zmesi s výbušnými vlastnosĢami podĐa metódy A.14 nariadenia Komisie (ES) þ. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa
ustanovujú testovacie metódy podĐa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) þ. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a
obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2008) v platnom znení - pozri poznámku 9 k prílohe þ. 1 zákona,
ktoré nepatria do tried nebezpeþnosti organické peroxidy alebo samovoĐne reagujúce látky a zmesi
P1b - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe þ. 1 zákona
Výbušniny podtriedy 1.4 - pozri poznámku 10 k prílohe þ. 1 zákona
P2 - horĐavé plyny
HorĐavé plyny kategórie 1 alebo 2
P3a HorĐavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe þ. 1 zákona
„HorĐavé“ aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré obsahujú horĐavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo horĐavé kvapaliny kategórie 1
P3b - horĐavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe þ. 1 zákona
HorĐavé aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré neobsahujú horĐavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo ani horĐavé kvapaliny kategórie 1 pozri poznámku 11.2 k prílohe þ. 1 zákona
P4 - Oxidujúce plyny
Oxidujúce plyny kategórie 1
P5a - horĐavé kvapaliny
HorĐavé kvapaliny kategórie 1
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KÓD
H1
H11
H1101
H12
H1201
H1202
H13
H1301
P1
P11
P1101
P1102
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P1703
P18
P1801

Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia  60 °C udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu - pozri poznámku 12 k prílohe þ. 1 zákona
P5b - horĐavé kvapaliny
HorĐavé kvapaliny, kategória 2 alebo 3, ak urþité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiĢ
nebezpeþenstvo vedúce k závažnej havárii

KÓD
P1802
P19
P1901
P20
P2001
P21
P2101
P22
P2201
P2202
P23
P2301
P2302
E1
E11
E12

TRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEýNOSTI
Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia  60 °C, ak urþité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiĢ
nebezpeþenstvo vedúce k závažnej havárii - pozri poznámku 12 k prílohe þ. 1 zákona
P5c - horĐavé kvapaliny
HorĐavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzĢahuje P5a a P5b
P6a - samovoĐne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
SamovoĐne reagujúce látky alebo zmesi typu A alebo B alebo organické peroxidy typu A alebo B
P6b - samovoĐne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
SamovoĐne reagujúce látky alebo zmesi typu C, D, E alebo F alebo organické peroxidy typu C, D, E alebo F
P7 - samozápalné kvapaliny a samozápalné tuhé látky
Samozápalné kvapaliny kategórie 1
Samozápalné tuhé látky kategórie 1
P8 - oxidujúce kvapaliny a oxidujúce tuhé látky
Oxidujúce kvapaliny kategórie 1, 2 alebo 3
Oxidujúce tuhé látky kategórie 1, 2 alebo 3
Trieda E - nebezpeþnosĢ pre životné prostredie
E1 - nebezpeþné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo chronickej kategórii 1
E2 - nebezpeþné pre vodné prostredie v chronickej kategórii 2

O1
O11
O12
O13

Trieda O - Osobitné pravidlá oznaþovania a balenia urþitých látok a zmesí - ćalšie informácie o nebezpeþnosti
O1 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH014
O2 - látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoĐĖujú horĐavé plyny kategórie 1
O3 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH029
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HorĐavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3 udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu
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P1702
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