Adresát:
Obecný úrad Hencovce
Sládkovičova 1995/32
093 02 Hencovce

Vec : Vyjadrenie spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. k udalosti zo dňa 07.10.2015.
Na základe podnetu pani Hudákovej, ul Letná č.d. 1908, sme v dňoch 07.-08.10.2015 vykonali
miestne zisťovanie stavu obhliadkou spojenou s odberom vzoriek pre laboratórium. Bola vyhotovená
fotodokumentácia daného stavu a zistené nasledujúce skutočnosti:
- k usádzaniu znečistenia došlo dňa 7.10.2015 v čase medzi 10.-12. hodinou,
- znečistenie je veľmi jemné obsahuje málo jadier, pripomína mleté korenie,
- znečistenie sa nedá odstrániť z vypratej bielizne vytrepaním v ruke, pri omietaní štetcom sa odlupujú len
najväčšie čiastočky, najjemnejšie čiastočky odvieva vietor,
- znečistenie deponované na rovných povrchoch je suché, čiernej farby, bez prímesí,
- znečistenie je priľnavé k rovným hladkým povrchom, odoláva miernym poryvom vetra, po mechanickom
narušení sa odlupuje a je unášané vetrom.
Terénne zisťovanie potvrdilo spád znečistenia v páse o šírke cca 500 metrov vo vzdialenosti takmer
2 km severne od areálu SSBH. V susedných obciach spád znečistenia vo významnej miere pozorovaný
nebol.
Na základe informácií zo SHMÚ pre interné potreby SSBH bol v inkriminovanom čase zistený
prevažujúci smer vetra zo severu na juh v trvaní troch hodín, t.j. v opačnom smere, od areálu SSBH.
V čase pozorovania spádu znečistenia bolo realizované pridávanie špeciálneho inertu s prímesou
vápna na BUKÓZA ENERGO, a.s., kotol K1. Laboratórna analýza kyselinou chlorovodíkovou preukázala,
že sa vo vzorke znečistenia nenachádzajú stopy vápna, t.j. že pôvodcom nie je kotol K1. Telefonickým
overovaním bol potvrdený riadny stav prevádzkovania na všetkých zdrojoch SSBH. Aktuálne prebiehajú
interné zisťovacie práce na mieste v prevádzkovej evidencii všetkých zdrojov SSBH.
V priebehu 40. a 41. kalendárneho týždňa boli zamestnancami SSBH vo Vašej obci viackrát
zaznamenané známky spaľovania biomasy, dreva a uhlia. Jednalo sa o stred obce (pri kostole) v čase okolo
14:00 hod.
Vzhľadom k povahe znečistenia a smeru vetra predpokladáme, že sa jedná o znečistenie z výroby
tepla z iného teplárenského zdroja. Budeme kontaktovať teplárenské spoločnosti zo smeru prevládajúceho
vetra, t.j. severne a severovýchodne a preveríme možné zdroje znečisťovania.
Na záver konštatujeme, že pravdepodobným znečisťovateľom je niektorý zo vzdialenejších zdrojov
lokalizovaný severne až severovýchodne od zasiahnutého územia. Do úvahy prichádzajú aj samotní
obyvatelia Hencoviec, keďže možnou príčinou znečistenia môže byť nedokonalé spaľovanie biomasy, dreva
alebo uhlia. Chceme tiež upozorniť na dôslednejšiu kontrolu zo strany obce týkajúcu sa spaľovania
uvedených komodít obyvateľmi Hencoviec v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z., ktorý takúto činnosť zakazuje.

S pozdravom
Ing. Erik Kadlec
generálny riaditeľ

Prílohy:
Príloha č. 1: Zoznam predpokladaných znečisťovateľov, prevádzkovateľ, výkon kotla.
Teplárenské zdroje: spaľovaná zmes v rôznych pomeroch, štiepka plyn, uhlie:
Energy Snina, a.s., Snina,
Chemes, a.s., Humenné,
Službyt, s.r.o., Svidník,
TP2, s.r.o., Strážske,
Bytenerg spol. s r.o., Medzilaborce.
(zdroj: energie-portal.sk)
Prevádzkovatelia spaľujúci biomasu:
LESY SR, š.p. Banská Bystrica, závod Bardejov, Kotolňa K1, drevný odpad 2 (prach) 0,53,
MICHAL KENDEREŠ DREMA, Humenné, drevný odpad 1,81,
Vojenské lesy a majetky SR, š.p. O.z. Kamenica nad Cirochou, drevný odpad 1,13,
Ján Sabo - Barter s.r.o., Humenné, drevný odpad 0,41,
JUVA SLOVAKIA spol. s r.o., Svidník ,drevný odpad 2,45,
SCOTTISH WOODLANDS SLOVAKIA, s.r.o, Dlhé nad Cirochou 584 odpad z dreva bez povrch.úprav,
korok 2,06
DREVOMASÍV, spol. s r.o., Svidník, Kotolňa K-1, drevný odpad 2 (prach), 2,26
LEGNO EXPORT, spol. s r.o., Beňadikovce, drevný odpad 2 (prach), 1,39
(zdroj: Atlas využívania obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku)
prevádzkovateľ zdroj palivo rok Výkon
[MW]

Príloha č. 2: Fotodokumentácia

Príloha č. 3: Smery vetra dňa 07.10.2015
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Legenda:
-nahlásený podnet

-zasiahnutá oblasť

- smer vetra

- smerová ružica

- zdroj SSBH

