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ODPAD SPA¼OVALI BEZ FILTRA SO SÚHLASOM SIŽP
Ako sme už èitate¾ov informovali, v hencovskej Bukóze došlo
v závere minulého roka poèas
spa¾ovania tekutých plastov v
rotaènej peci bez použitia filtraèného zariadenia k úniku nebezpeèných látok. Zamestnanci
Bukózy poèas spa¾ovania cisternami dovezených plastov z
Moldavy mali nasadené masky,
pri rotaènej peci bolo pristavené
závodné sanitné auto a závodné hasièské auto. V ovzduší bolo cíti! štip¾avý zápach. Jednému z palièov na noènej zmene
prišlo zle, odpadával, preto bol
prevezený do Vranovskej nemocnice. Pod¾a vyjadrenia zdravotníkov, 46-roènému mužovi
bolo na odpadnutie, !ažko sa
mu dýchalo, dráždilo ho na
zvracanie. Hospitalizovaný bol
na internom oddelení Vranovskej nemocnice. Na pohotovosti
bol ošetrený aj ïalší 24-roèný
zamestnanec z toho istého pracoviska s rovnakými príznakmi,
ktorý tiež pálil cisternami dovezený odpad. Naša redakcia tieto poznatky odstúpila Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Keïže výsledok šetrenia
nebol viac než tri mesiace známy a obyvatelia dotknutých obcí
majú právo na informácie, podnet sme v uplynulých dòoch
urgovali. Slovenská inšpekcia
životného prostredia doruèila
našej redakcii oznámenie, v kto-

rom informovala, že dòa 9. decembra 2014 vykonala v Bukóze kontrolu podmienok integrovaného povolenia, prièom zistila porušenie povinností vyplývajúcich z týchto podmienok.
Na základe uvedeného bude
SIŽP postupova! pod¾a § 35
ods. 2 písm. b) zákona è. 39/
2013. V òom sa uvádza, že ak
inšpekcia zistí nedostatky, uloží
pokutu za zistený správny delikt.
Bukóza sa vtedy k incidentu nevyjadrila. Tu je potrebné poznamena!, že Bukóza dostáva od
štátu desiatky miliónov eur za
spa¾ovanie drevnej štiepky, z
ktorej následne vyrába energie.
Pod¾a portálu ministerstva www.
urso. gov.sk, v roku 2013 dostala od štátu 9 335 060 eur a v roku
2014 oèakávala bezmála 10 miliónov eur. Spolu s ïalšími dotáciami ide o ve¾ké finanèné prostriedky. Keïže ide o peniaze
obèanov, Bukóza by im nemala
škodi! na zdraví tým, že okrem
drevných štiepok spa¾uje aj cudzí odpad a splodiny bez použitia filtraèného zariadenia vypúš!a do ovzdušia. S!ažnosti obyvate¾ov na poškodzovanie životného prostredia v bezprostrednom aj širšom okolí sú známe už vyše 50 rokov, avšak pokuty, ktoré v minulosti Bukóza
dostala, boli skôr symbolické.
SIŽP vlani vykonala kontroly
v troch prevádzkach Bukózy, pri

ktorých bolo zistené, že v prevádzkach Rotaèná pec vápna a
Výroba bunièiny prevádzkovate¾ nevykonával èinnos! v súlade s vydaným povolením. Za
prevádzku Výroba bunièiny bola
udelená pokuta vo výške 13tisíc eur a za prevádzku Rotaèná pec vápna pokuta vo výške
17-tisíc eur. SIŽP okrem toho
nariadila pre obidve prevádzky
opatrenia na nápravu. Za uplynulých 7 rokov boli Bukocelu na
prevádzke Rotaèná pec vápna
udelené celkom 4 pokuty za vyše 22-tisíc eur. Za uplynulých 4
a pol roka inšpektori SIŽP udelili na prevádzke výroby bunièiny 6 pokút za 48 435 eur. V
roku 2011 a 2013 boli na prevádzke výroba energií Bukózy
Energo udelené pokuty v celkovej výške 31 440 eur.
Na prvý poh¾ad ide o mastné
pokuty, ale v porovnaní so škodami, aké spôsobuje a aké dotácie dostáva od štátu, takéto
pokuty sa v podstate míòajú úèinkom, a obyvatelia dotknutých
obcí nemajú záruku, že sa incidenty nebudú opakova!. Tvrdenia Bukózy, že vykonáva opatrenia na ozdravenie životného
prostredia, chcú pocíti! aj v reálnom živote.
V tejto súvislosti je potrebné
upozorni! na ïalšiu skutoènos!.
Slovenská inšpekcia životného
prostredia udelila v závere mi-

nulého roka Bukóze súhlas na
spa¾ovanie odpadu z Moldavy
(KWF), a to bez použitia filtrov!!! Pri takomto ve¾mi riskantnom a nebezpeènom spa¾ovaní
by mal niekto (okrem Bukózy o
tom mali vedie aj príslušné úrady životného prostredia) aspoò
informova! obyvate¾ov dotknutých obcí vrátane Vranova, aby
sa mohli proti škodlivým vplyvom ako-tak chráni!. Obyvatelia
Hencoviec síce boli informovaní
o odstávke filtrov, ale nie o tom,
že sa v rotaènej peci má spa¾ova! cudzí odpad. Že skutoène
šlo o nebezpeènú látku poškodzujúcu zdravie, svedèila asistencia závodnej jednotky hasièského zboru a zdravotníkov na
pracovisku. Napriek tomu sa
dvaja palièi poèas spa¾ovania
odpadu priotrávili. Priestor na
vyjadrenie sme v stredu 8. apríla ponúkli aj majite¾ovi Bukózy, ale do uzávierky nereagoval ani na opätovnú urgenciu.
Tu je potrebné poznamena!,
že existujú vážne obavy, že k
podobným únikom škodlivín by
mohlo dochádza! aj pri plánovanom plazmovom spa¾ovaní
nebezpeèných odpadov v priemyselnom parku vo Vranove, v
tesnej blízkosti husto osídlených
sídlisk. Aj v tomto prípade by
následné s!ažnosti obyvate¾ov
a udelené symbolické pokuty boli neúèinné. Mgr. Ladislav Krivda

