Zápisnica
z verejného zhromaždenia občanov obce Nižný Hrabovec
konaného dňa 3.10.2019 v sále kultúrneho domu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Verejné zhromaždenie občanov obce bolo zvolané písomnou pozvánkou pre občanov
vyvesenou na úradnej tabuli obce, zverejnenou na webovej stránke obce a vyhlásené
v obecnom rozhlase.
Verejné zhromaždenie otvorila Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce Nižný Hrabovec
o 16.40 hod. Privítala zástupcov Bukózy Holding: Ing. Vladimíra Jacka, generálneho
riaditeľa, Ing. Františka Ziolkovského, technicko-investičného riaditeľa, Mgr. Michala
Švábika, špecialistu marketingu a eurofondov, prítomných občanov a zástupcov médii.
Pani starostka udelila slovo generálnemu riaditeľovi Bukóza Holding:
Ing. Jacko poďakoval za slovo a priestor, aby informoval o krokoch, ktoré spoločnosť
urobila a čo plánuje do budúcnosti. Vo vnútri spoločnosti sa zamerali na zlepšovanie kvality
produktov, zvyšovanie produktivity práce. Čo sa týka vonkajšieho prostredia stanovili si 3
faktory, ktoré chcú eliminovať: hluk, prašnosť a zápach. Minulého roku spustili niektoré akcie
na zníženie hluku, ktorý najviac pociťujú občania Hencoviec. Najvyššie decibely sú pri
príprave výroby a to pri spracúvaní drevnej hmoty na drevnú štiepku.
Čo sa týka prašnosti, majú rozbehnutý investičný projekt na zníženie prašnosti. Je to projekt
ktorý má svoje legislatívne a stavebné tarify t.j. potrebujú čas, aby bol zrealizovaný. Do tohto
obdobia vývoja, prijali opatrenia na to, aby prašnosť znížili. Z vlastných peňazí Bukóza
investovala do projektu elektroodlučovača, ktorý má zachytávať tuhé znečisťujúce
látkydopadajúce na široké a blízke okolie. Stavebná časť projektu je ukončená, teraz prebieha
elektroinštalácia a strojné doťahovačky. Toto zariadenie by malo byť ukončené do mesiaca.
Zariadenie bude pripojené na regeneračný kotol, kde dochádza k spaľovacím procesom, aby
nespálené časti boli zachytené v elektrofiltri. Elektrofilter by mal byť uvedený do prevádzky
na prelome novembra – decembra. Hľadajú riešenia, aby tento prepoj urobili v čo najkratšom
čase a za čo najnižšie finančné prostriedky.
Tretí faktor, ktorý trápi občanov - zápach, ktorý pochádza z ich prevádzky a z odkaliska
na ľavom brehu Ondavy. Čo sa týka eliminácie zápachov, snažia sa spaľovať plyny tak, aby
zápachov bolo čo najmenej. Tento projekt by sa mal ukončiť do konca tohto roku. Urobili
odstávky stripovacej kolóny, aby zistili, prečo zachytávanie nie je také, ako sa očakávalo.
Našli viaceré nedostatky. Urobili opatrenia, po ktorých došlo k zjavnému zlepšeniu, ale z času
na čas merkaptany cítiť. Je to práve preto, že niekedy majú technologické problémy a musia
túto časť odstaviť. Snažia sa informovať starostov dopredu, že majú určité technologické
problémy a že môže dôjsť k týmto zápachom.
Ďalším problémom je odkalisko, z ktorého je cítiť biologický zápach. V lete sa stretli
zástupcovia spoločnosti na odkalisku, kde prezentovali pani starostke do akých aktivít sa
púšťajú v tejto oblasti, aby eliminovali tento nepríjemný biologický zápach. Tento projekt si
zobral generálny riaditeľa za svoj osobný, riadi si ho sám. Vytvoril tím ľudí, ktorí mu
predkladajú každý týždeň odpočet toho, čo za týždeň urobili v danej oblasti, aby tieto veci
dali do poriadku. Opatrenia, ktoré robia sú dlhodobejšieho charakteru. Navážajú tam určité
tuhé časti, kde vytvárajú priestor na to, aby kal, ktorý tam je sa neposúval a aby spevnili
plochu. Do jednoduchej zbernej nádrže budú vtekať iba kvapalné časti kalu a tieto budú

odčerpávať do mechanickej čističky a do biologickej čističky. Keď tam nebude voda a kal,
nebudú zápachy.
Za účelom zlepšenia formy komunikácie sa stretli so starostami 9 obcí a podpísali
memorandum, že sa budú navzájom rešpektovať, komunikovať a hľadať spoločné riešenia
na to, aby výstup bol dobrý pre občanov v blízkom okolí.
Ing. Ziolkovský informoval o vykonávaných investíciách. V niektorých sa im darí viac,
v niektorých menej. Nedostatky stripovacej kolóny, ktoré boli zistené počas odstávky, sa
snažili maximálne odstrániť, ale niektoré veci museli ešte doriešiť a umiestniť do vnútra
stripovacej kolóny. Plánujú to urobiť v krátkej odstávke v novembri. Dúfajú, že aj týmto
krokom sa stav zlepší.
Ďalší projekt, ktorý sa pripravuje a súvisí s následnou legislatívou, je rekonštrukcia čističky
odpadových vôd, chcú ním nadviazať na projekt, ktorý tu bol v minulosti a súvisí aj
s výstavbou papierenského stroja. Projekt je pripravený na legislatívny proces.
V minulosti bol na pretrase projekt rodenia skládky štiepok, ktorý by mal byť do 15.10.
kompletne ukončený.
Elektrofilter na regeneračnom kotli chcú na prelome novembra a decembra prepojiť, aby
minimalizovali odstávky, stratu na výrobe a aj stratu na tržbách. Intenzívne pracujú
s dodávateľmi, aby našli čo najlepšie riešenie.
Z menších realizovaných projektov je aj havarijná prečerpávacia stanica, kde využili starú
betónovú nádrž. V rámci výroby sa vyskytnú stavy, kde musia vody zachytiť, aby ich vedeli
postupne cez mechanickú a biologickú ČOV zlikvidovať, aby nedošlo k navýšeniu limitov,
ktoré sú vypúšťané do Ondavy.
Pani starostka poďakovala sa obom pánom a povedala, že vzťahy medzi vedením Bukózy
a obcou sa zlepšili od januára tohto roku. Chcú veci riešiť konštruktívne. Hovoria si pravdu,
hľadajú riešenia na zlepšenie. Oceňuje spoluprácu a komunikáciu.
Pani starostka dala priestor občanom na otázky týkajúce sa Bukózy:
Pán Michalov sa pýtal na elektrofilter a 3 komíny v Bukóze. Ing. Jacko odpovedal, že elektro
filter nebol účinný a preto začali s výstavbou nového elektrofiltra, ktorý bude mať iné
kvalitatívne parametre tzv. BAT technológie, ktorý bude spĺňať najprísnejšie normy EÚ.
Používajú sa 2 komíny, z toho jeden je Bukózy Energo - z neho nie je vidieť ani náznak
dymu, má elektrofilter. Druhý je Bukocelu, kde spracúva drevná hmota na celulózu.
Pán Polačok položil otázku, či sa niečo plánuje robiť na regeneračnom kotli na teplárni. Ing.
Jacko odpovedal, že hľadajú alternatívu na to, aby zvýšili kapacitu a efektívnosť kotla.
Pána Juhása zaujímala pena na vode Ondavy. Ing. Jacko zistí a zašle informáciu pani
starostke.
Ing. Minarčin sa spýtal na kapacitu odkaliska, kde sa vyváža popolček. Ing. Jacko odpovedal,
že majú povolenie na navýšenie hrádze, čo znamená na 3-4 roky. Majú ďalší projekt, aby
riešili alternatívne do vzdialenejšej budúcnosti.
Pani starostka sa poďakovala zástupcom Bukózy Holding a.s. za účasť.
V druhej časti verejného zhromaždenia pani starostka oboznámila občanov s vykonanou
prácou za uplynulých 9 mesiacov. Boli to investičné akcie: rekonštrukcia MŠ (projekt začala

bývalá starostka Katarína Špallerová), škôlka je už aj skolaudovaná, rekonštrukcia obecnej
budovy s.č. 153, oprava fasády po gamatkách na zdravotnom stredisku, výťahová stolička
na zdravotnom stredisku, oplotenie cintorína (vlastné zdroje a dotácia 9 000,00 €
z Ministerstva financií SR na individuálne potreby obcí), nový asfalt na ceste za ihriskom,
oprava prečerpávačiek na družstve, zakúpenie nového čerpadla v prečerpávačke na
Vranovskej ulici a generálka zvyšných dvoch čerpadiel z tejto prečerpávacej stanice, oprava
javiska v kultúrnom dome (vlastné financie a dotácia 1 400,00 € z PSK z oblasti kultúry,
sponzorské Bukózy 1.800 € a Zeocemu 2 000 €). Do školskej jedálne bol zakúpený varný
kotol a kuchynský robot. Bránu na cintoríne zasponzorovala firma ZEOCEM.
Z kultúrnych akcií to boli: Vianočná akadémia, koncert Ťaskovcov, výlet do Tatier
na Hrebienok, návšteva divadelného predstavenia v Košiciach, Deň detí, letné kino.
Pripravujeme: Mesiac úcty k starším, pre deti Mikuláša, Vianočnú akadémiu, vianočný
koncert v kostole. Vyvrcholením kultúrnych akcií boli Špivanočki mojo a odovzdanie
zrekonštruovaného javiska.
Uskutočnili sa športové akcie: stolno-tenisový turnaj, 80. výročie založenia futbalu v obci,
tenisový turnaj.
Toho času nám bola schválená dotácia 8 000,00 € na rozšírenie kamerového systému z
Okresného úradu Prešov. Na zateplenie obecnej budovy s. č. 153 je schválená dotácia
z Environmentálneho fondu vo výške 40 000 €, na vybavenie sociálneho podniku schválená
dotácia 15 000 € z Úradu vlády.
Vyčistil sa cintorín, v obci sa vysadilo 1 500 kvetov, pred Veľkou nocou bola osadená
veľkonočná výzdoba. Prehĺbil sa a vyspádoval kanál, upravil terén pod Osičami ktorý ochráni
obyvateľov tejto časti pred povodňami a spríjemní prechádzky. Likvidovali sa divoké
skládky, vyčistili sa priekopy popri cestách ku Bukóze a ku Kučínu, vyčistil sa Riedky vrch,
okolie železničnej stanice, vyčistilo sa tam a vymaľovalo zábradlie, po obci boli osadené
lavičky a odpadkové koše.
Rokuje sa s PSK, ŽSR a SSC ohľadom delimitácie ciest v obci.
Čakáme na schválenie žiadosti projektu „Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci“
t.j. oprava ciest a výstavba chodníka v obci.
Ing. Minarčin informoval o zapojení sa do projektu „Zelené obce“. Vysadí sa 100 stromov
na obecných parcelách v parku, na cintoríne, pri ZŠ, MŠ a OcÚ. Ďalších 100 stromov vysadí
VSD.
Pani starostka sa poďakovala poslancom za ich prácu a pomoc pri akciách a príprave
projektov.
Pán Michalov sa pýtal, či sa neuvažuje na cintoríne o pochovávaní iba s náhrobným
kameňom. Poslanec Červeňanský odpovedal, že sa to bude riešiť pri rozšírení cintorína.
Pán Polačok podotkol, aby
odborníci.

stromy na verejných priestranstvách po obci orezávali iba

Pán Juhás poukázal na problematiku vystrájania mládeže v noci, spýtal sa kde sú kamery.
Pán Mastiľak upozornil na veľa odpadu na Osičí a upozornil na prepadávajúcu sa cestu na
Osičí.
Pán Onderik sa spýtal na prácu členov MOPS.

Pani starostka Mgr. Marcela Pčolinská poďakovala všetkým prítomným za účasť a verejné
zhromaždenie ukončila o 18.40 hod.
Mgr. Marcela Pčolinská v. r.
starostka obce

