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Vranov nad Top¾ou 28. mája 2012
Kaustifikaèný kal musia z po¾a
v Nižnom Hrabovci odstráni.

Èí slo

21

Cena: 0,30 €

V ROZPORE SO ZÁKONOM

Spoloènos Bukocel Hencovce,
ktorá vyvážala nebezpeènú bielu
látku na pole v katastri obce Nižný Hrabovec, porušila zákon o integrovanej prevencii a kontrole
zneèisovania životného prostredia
a zákon o odpadoch. Vyplýva to
z výsledkov kontroly, ktorú vykonala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR Slovenská inšpekcia životného prostredia. Bukocel nevyviezol kaustifikaèný kal na skládku v súlade
s technicko-prevádzkovými podKým kaustifikaèný kal z Bukózy vyvezený na polia obhospodarované mienkami integrovaného povolefirmou Agrofyt v katastri Nižného Hrabovca musí by# do 15. júna z nia, ale daroval ho spoloènosti
po¾nohospodárskej pôdy odstránený, ten istý kal vyvezený v blízkosti Agrofyt v Nižnom Hrabovci na vápnenie pôdy. Na kontrolu bude nadTople v katastri Saèurova chce firma Agren zaora# do pôdy...
väzova správne konanie o uložení pokuty. Inšpektori v òom môžu
spoloènosti uloži pokutu až do
výšky 331 939,18 eura - informoval Maroš Stano z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Z výsledkov kontroly je známe
aj to, že spoloènos Bukocel porušila aj ïalšiu podmienku integrovaného povolenia, pod¾a ktorej je
povinná odovzdáva odpad len osobám oprávneným naklada s
Kaustifikaèný kal
predmetnými druhmi odpadu pod¾a
na poli v Saèurove
všeobecne záväzného právneho
predpisu odpadového hospodárchcú zaora!
stva na základe uzatvorených písomných zmlúv.
Konanie Bukocelu sa netýka len
životného prostredia, ale aj iných
oblastí, predovšetkým rezortu pôdohospodárstva. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po¾nohospodársky v Bratislave, ktorý je
súèasou rezortu pôdohospodárstva, prijal rozhodnutie, ktorým Bukocelu zakázal uvádza kaustifikaèné vápno do obehu a spoloènosti Agrofyt zakázal používanie a
aplikáciu tohto vápna na po¾nohospodársku pôdu. Zároveò nariadil
odstránenie vápna z celej po¾nohospodárskej pôdy, na ktorú bolo
aplikované, do 15. júna tohto roku.
Pod¾a analýzy spoloènosti Ekolab Košice, ktorú objednala obec
Nižný Hrabovec, chemické zlože-

nie látky, ktorej vzorky boli odobraté na pozemkoch v katastri
Nižného Hrabovca, potvrdzujú, že
ide o kaustifikaèný kal z výroby
bieleho lúhu, ktorého sa producent
zbavoval v súvislosti s rekonštrukciou rotaènej pece. V stanovisku sa uvádza, že kaustifikaèný
kal je odpadom a producent je
povinný s ním naklada v zmysle
zákona o odpadoch. Analyzovaná
látka má nasledovné nebezpeèné
vlastnosti klasifikované pod¾a nariadenia ES è. 1272/2008: dráždivos na kožu (kategória 2), vážne poškodenie oèí (kategória 1).
Rozhodné stanovisko proti vyvážaniu kaustifikaèného vápna na
po¾nohospodársku pôdu zaujal aj
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po¾nohospodársky Bratislava,
ktorý nariadil odstránenie vápna z
celej plochy po¾nohospodárskej
pôdy v katastri Nižného Hrabovca.
Z tohto nariadenia by sa mala
pouèi aj trebišovská firma Agren,
ktorá umožnila vývoz rovnakého
odpadu na po¾nohospodársku pôdu v katastri Saèurova. L. Krivda

