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MAJITE¼ BUKÓZY JÁN ÏURIAN PRED NOVINÁRMI PREHLÁSIL: UROBÍME VŠETKO,

ABY K TAKÝM PORUCHÁM VIAC NEDOCHÁDZALO
Únik popolèeka z hencovskej
Bukózy, ku ktorému došlo koncom
decembra, vyšetruje inšpekcia životného prostredia, ktorá odobrala
vzorky na zistenie zložiek popola.
Rozbory by mali preukáza", èi sa
v spa¾ovacom kotli na výrobu elektrickej energie spa¾ovali okrem
drevných štiepok aj iné látky. V
takom prípade by Bukózu èakali
nielen pokuty, ale aj ïalšie sankcie.
Majite¾ Bukózy Ján Ïurian pozval
v stredu 11. januára priamo do fa(Pokraèovanie na 3. strane)
(Pokraèovanie z 1. strany)
briky novinárov, aby im vysvetlil,
ako došlo k poruche a objasnil
celý proces spa¾ovania drevných
štiepok v novom kotle, z ktorého
para poháòa turbínu na výrobu elektrickej energie. Pod¾a jeho vyjadrenia, k úniku popolèeka došlo
v noci medzi tre"ou a štvrtou hodinou v dôsledku výpadku riadiaceho systému. Tepelná sonda ú-

dajne vydala chybný signál poèítaèu, preto bol filter odstavený a
popolèek unikal priamo cez komín
do ovzdušia. Porucha trvala 16
minút. Keïže v tom èase bol nízky
tlak a mrholilo, obyvatelia Hencoviec boli ráno ve¾mi nemilo prekvapení nánosom popolèeka na rodinných domoch a automobiloch.
Pod¾a vyjadrenia Hencovèanov,
ktorí navštívili našu redakciu, popolèek mal takmer èiernu farbu a
z vozidiel sa nedal zmy", èo u nich
vzbudilo podozrenie, že obsahuje
aj iné látky, než na aké má Bukóza
povolenie spa¾ova". Èi tomu tak
skutoène bolo, ukážu rozbory. Popolèek zasiahol asi dvadsa" rodinných domov. Poškodeným Hencovèanom Ján Ïurian odkázal, že
firma im škodu uhradí cez pois"ovòu. Musia však predloži" hodnoverné doklady, napríklad potvrdenie o vyèistení objektu èi automobilu. Spa¾ovanie iných látok než

biomasy, na ktorú majú povolenie,
vylúèil. Kotol totiž postavili s pomocou eurofondov, prièom sa zaviazali, že najmenej 5 rokov v
òom budú spa¾ova" len biomasu.
Tú tvoria najmä štiepky drevnej
hmoty a rašelina. V areáli Bukózy
sa nachádza stará skládka odpadu, ale materiál z nej bude možné spa¾ova" len po vytriedení. Ján
Ïurian infomoval aj o krokoch na
zníženie emisií. Zmenou spa¾ovacieho materiálu z uhlia na drevnú
štiepku znížili emisie o 90 %. (re)

Pozn.: Ani po viac než roku od úniku popolèeka
Bukóza nepredložila výsledky rozborov. Stále preto
nie je jasné, èo spa¾ovala!!!!!!!!!!!!
Vo februári 2012 bol zaznamenaný ïalší únik
popolèeka v katastri Nižného Hrabovca (bližšie o
porušovaní zásad nakladania s odpadmi v ïalších
príspevkoch VN).

Nedávny únik popolèeka z hencovskej Bukózy novinárom objasòovali (z¾ava) generálny riadite¾ Bukózy Holding Ing. Karol Martinèek,
majite¾ Ján Ïurian a predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Fic.

