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PODNETY OBYVATE¼OV PREVERUJE INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Minulý týždeò sme si pripomenuli svetový Deò životného prostredia. A majite¾ Bukózy so zamestnancami tejto najväèšej fabriky
v našom okrese oslavovali Deò Bukózy. Tieto dni by mohli by' v symbióze, ak by hencovská Bukóza dodržiavala požiadavky
obyvate¾ov na zdravé životné prostredie. Žia¾, nie je tomu tak, lebo Bukóza sa opakovane dopúš'a prehreškov tým, že do ovzdušia
vypúš'a škodlivé látky znepríjemòujúce ¾uïom život. Potvrdila to aj Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá reagovala na
s'ažnosti obyvate¾ov okolitých obcí adresované našej redakcii. Bližšie o výsledkoch kontrol sa doèítate na 3. strane našich novín.

Z HENCOVSKEJ BUKÓZY OPÄ UNIKLI ŠKODLIVÉ LÁTKY
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Košice, reagovala na sažnosti našich èitate¾ov v súvislosti s únikom smrad¾avej a dráždivej látky z Bukózy Hencovce v piatok
23. mája tohoto roku, ktorý jej
odstúpila naša redakcia. V stanovisku riadite¾ky Inšpektorátu
Ing. Angeliky Theinerovej sa uvádza, že IŽP Košice v priebehu
tohto roka vykonal v prevádzkach Výroba bunièiny, Rotaèná
pec vápna a Výroby energií v
rámci štátneho dozoru environmentálne kontroly zamerané
na kontrolu plnenia podmienok
integrovaných povolení. Predmetom kontrol bola tiež kontrola
opatrení na nápravu na odstránenie nedostatkov a zisova-

nie, èi nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu vies ku zmene podmienok povolenia. Súèasou kontrol bola aj kontrola
zdrojov zneèistenia ovzdušia v
predmetných prevádzkach a
kontrola dodržiavania emisných limitov vypúšaných zneèisujúcich látok do ovzdušia z
týchto zdrojov. Inšpektori IŽP
Košice vykonali kontrolu v prevádzke Rotaèná pec vápna v
dòoch 6. februára, 6. marca a
28. marca, v prevádzke Výroba
bunièiny v dòoch 13. februára a
6. marca, a v prevádzke Výroba
energií dòa 19. marca. Doteraz
boli ukonèené dve kontroly v
prevádzke Výroba energií a v
prevádzke Rotaèná pec. Vykonanou kontrolou v prevádzke

Rotaèná pec bolo zistené, že
prevádzkovate¾ nevykonával
èinnos v súlade s vydaným povolením a prevádzku neudržiaval v súlade s podmienkami urèenými v povolení. Zároveò bolo zistené, že prevádzkovate¾
nesplnil opatrenia na nápravu
nariadené inšpektorátom. Na
základe zistených skutoèností v
prevádzke Rotaèná pec bude
prevádzkovate¾ovi nariadené v
stanovenej lehote vykona opatrenia na nápravu. Prevádzkovate¾ovi budú aktualizované
podmienky povolenia a bude
zaèaté správne konanie vo veci
uloženia pokuty.
Kontrola v prevádzke Výroba
bunièiny v súèasnosti stále prebieha a ukonèená bude v júni

tohto roka. IŽP Košice uložil akciovej spoloènosti Bukocel povinnos realizova opatrenia za
úèelom odstránenia pachových
látok, najmä zlúèenín obsahujúcich redukovanú síru, a po realizovaní týchto opatrení najneskôr do 31. decembra tohto roka preukáza dodržiavanie emisného limitu pre zneèisujúce
látky H2S a merkaptány, resp.
emisný limit pre zlúèeniny obsahujúce redukovanú síru.
K podnetu našej redakcie z
23. mája sa SIŽP zatia¾ konkrétne nevyjadrila. Vzh¾adom
na príznaky, ako napr. dráždivý
kaše¾ a pálenie spojiviek sa dá
predpoklada, že aj tentokrát šlo
o únik vápna z rotaènej pece.
Bukocel sa k podnetu nevyjadril.

