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Dňa
30.12.2015

Vážený pán starosta,
na základe Vášho telefonického podnetu dňa 28.12.2015 k znečisteniu časti obce Hencovce neznámou
tuhou znečisťujúcou látkou (TZL), sme vykonali miestne zisťovanie stavu obhliadkou s odberom vzoriek.
Na mieste bola vyhotovená fotodokumentácia daného stavu a boli zistené nasledujúce skutočnosti:
-

k usádzaniu znečistenia došlo dňa 28.12.2015 v čase medzi 10:00 až 12:00 hod.
znečistenie je veľmi jemné obsahuje málo jadier, pripomína mleté korenie, pri zbere vzorky sa roztiera
znečistenie deponované na rovných povrchoch je vlhké, čiernej farby, ako mastné.

Na základe terénneho zisťovania bol potvrdený spád TZL v páse šírky cca. 500m vo vzdialenosti cca 1 km
severne od areálu SSBH (ulica Hencovská č. d. 133 smerom na sever k cintorínu). V susedných obciach
neboli tieto TZL pozorované.
Na základe informácií z našej meteostanice umiestnenej v areáli SSBH boli v inkriminovanom čase
namerané tieto základné údaje (tlak vzduchu-šedá a smer vetra-fialová viď obrázok z meteostanice):
-

prevažujúci smer vetra z juhovýchodu, v čase od 9:30 do 14:30 smer vetra juho-juhovýchodný
priemerná 24-hodinová rýchlosť vetra: 2,4 m/s (max. 6,3 m/s)
vzdušná vlhkosť 95 - 98%
významný pokles atmosferického tlaku vzduchu medzi 9:00 (1031,8hPa) až 16:30 (1030,1hPa)

IČO: 36450847

IČ DPH: SK7020000966

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, v oddieli Sa, vložka č. 10040/P

Ihneď po nahlásení tohto znečistenia sme podrobili kontrole všetky naše potenciálne stacionárne zdroje
znečistenia.
Vzhľadom k čiernej farbe TZL môžeme vylúčiť vplyv rotačnej pece na vápno, regeneračného kotla a kotla
na biomasu. Farba dymových plynov a pevných látok v nich je odlišná od čiernej farby zachytených TZL.
Tieto zdroje v tom čase prevádzkovali v ustálenom prevádzkovom režime v súlade s podmienkami
integrovaného povolenia a neboli u nich realizované žiadne prevádzkové pokusy.
Kotol K2 spaľujúci uhlie bol v tom čase mimo prevádzky, v studenej zálohe.
Kotol K1 spaľujúci zmes biomasy a uhlia v tom čase prevádzkoval v ustálenom prevádzkovom režime
v súlade s podmienkami integrovaného povolenia a neboli na ňom realizované žiadne prevádzkové pokusy.
V inkriminovanom čase bol jeho elektrostatický odlučovač plne funkčný, čo potvrdzuje aj množstvo
odlúčeného popola, ktoré bolo zhodné s priemernými hodnotami z predchádzajúcich období. V čase spádu
TZL nebolo realizované vykladanie vagónov s uhlím, ani práce pásovým buldozérom na uhoľnej skládke.
Vzorka uhoľného prachu zo skládky uhlia je tiež farebne odlišná, do hneda.
Základný chemický rozbor vzorky TZL odobratej v Hencovciach poukázal na zastúpenie viacerých
chemických prvkov, s prevahou uhlíka a kremíka.
Konštatujeme, že na základe charakteru počasia a rozboru vzoriek sme neidentifikovali zdroj znečistenia
patriaci SSBH. Podľa sadzovitého charakteru vzorky TZL máme za to, že pravdepodobným zdrojom bolo
nedokonalé spaľovanie palív, napr. pneumatík, pričom spád TZL bol vyvolaný nahromadením vlhkého
vzduchu v kotline v kombinácii s nepriaznivým prúdením a inverzným stavom ovzdušia.

S pozdravom

Ing. Erik Kadlec
generálny riaditeľ
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