
Petícia proti zriadeniu spaľovne komunálneho a nebezpečného 
odpadu v areáli firmy Bukóza Holding a.s. 

 

V júli 2009 predložila spoločnosť Bukocel, a.s., Hencovce na Ministerstvo životného prostredia svoj zámer, 
nesúci názov „Zmena palivovej základne Bukocel, a.s., Hencovce ". Predmetom činnosti v rámci tohto zámeru bude 
energetické zhodnocovanie ostatných a nebezpečných odpadov v prevádzke Bukocel, a.s. na k. ú. obcí Hencovce, Kučín 
a Nižný Hrabovec. Chystaný zámer závažným spôsobom negatívne ovplyvní život všetkých občanov žijúcich v regióne, 
kde má spaľovňa dosah.  

Svojím podpisom na petícii vyjadrujem nesúhlas so zámerom spoločnosti Bukocel, a.s., Hencovce 
vybudovať v areáli firmy Bukóza Holding a.s. spaľovňu komunálnych a nebezpečných odpadov a to ani z vlastnej 
produkcie!  

Zároveň žiadam Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby 
vydali negatívne stanovisko k projektu „Zmena palivovej základne Bukocel, a.s., Hencovce“ aj z týchto dôvodov:  
 

1. Spaľovňa na biomasu, odpady a nebezpečné odpady s objemom 288 000 ton ročne má byť umiestnená 
v jednom z environmentálne najviac zaťaženom regióne Slovenska.  

2. Spaľovanie komunálnych a nebezpečných odpadov bude prebiehať v tesnej blízkosti obcí Hencovce, Kučín a 
Nižný Hrabovec, ako aj mesta Vranov nad Topľou, a bude mať tým nesmierne negatívny vplyv na zdravie 
občanov týchto obcí ako aj celého regiónu. 

3. Vybudovaním spaľovne hrozí zvýšenie množstva celkových ročných emisií do ovzdušia, vody a tuhých 
odpadov, ktoré budú navyše vysoko jedovaté. 

4. Nie je vylúčené, že do spaľovne sa budú môcť dovážať odpady z celého Slovenska, čím sa zvýšia negatívne 
dopady nákladnej dopravy na životné prostredie obyvateľov a ich celkovú pohodu. 

5. Tvrdenia a sľuby firmy Bukocel, a.s., Hencovce, ktorá sľubuje transparentnosť a dodržiavanie zákonov, sú 
nedôveryhodné, keďže proti tejto firme jestvujú precedensy z minulosti, potvrdzujúce opak. 

6. Projekt spoločnosti Bukocel, a.s., Hencovce sa uberá proti ekologicky a ekonomicky výhodnejším 
spôsobom nakladania s viacerými druhmi odpadov a nebezpečných odpadov (napríklad prevencia, recyklácia, 
alternatívne metódy zneškodnenia) 

 

 Meno a priezvisko 
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Za petičný výbor:  
Slavomír Durkaj, Hencovská 1806, 093 02  Hencovce (poverený na zastupovanie v styku s orgánmi vybavujúcimi petíciu) 

Miroslav Tomáš, Majerovce 132, 094 09  Sedliská 

Pavol Fiala, Jarná 551, 09301 Vranov nad Topľou 

 

Vyplnené hárky posielajte na adresu: Slavomír Durkaj, Hencovská 1806, 093 02  Hencovce 



 
 
Svojím podpisom na petícii vyjadrujem nesúhlas so zámerom spoločnosti Bukocel, a.s., Hencovce 

vybudovať v areáli firmy Bukóza Holding a.s. spaľovňu komunálnych a nebezpečných odpadov a to ani z vlastnej 
produkcie!  

Zároveň žiadam Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenskú inšpekciu životného 
prostredia, aby vydali negatívne stanovisko k projektu „Zmena palivovej základne“.  
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Viac informácií nájdete na stránke: www.ziadnaspalovna.tk 


