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Vec: Zámer "Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru)" - 
stanovisko 
 

Dňa 16.1.2017 bol Prešovskému samosprávnemu kraju, odboru regionálneho rozvoja, 
doručený zámer „Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru)“. 
Navrhovateľ – BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, 
IČO: 31 666 442.  

V rámci rozšírenia výrobného portfólia má spoločnosť záujem vyrábať dvojvrstvový 
papier, v množstve asi 70 000 t/rok, recykláciou zberového papiera a kartónov z komunálnej 
a podnikateľskej sféry a v primeranej miere aj výpľuvov z výroby buničiny BUKOCEL, a.s. 
a využitím odpadových vôd z prevádzok bieliarne a celulózového stroja s obsahom vlákien 
z výroby buničiny. Základom spodnej časti vyrábaného papiera bude zberový papier a vrchná 
časť bude z bielenej papierenskej buničiny dopravovanej, vo forme vodolátky, v rámci areálu 
z BUKOCEL, a.s. Hencovce. 

Podľa predloženého zámeru je navrhovaná činnosť umiestnená v k.ú. Kučín na 
pozemkoch, ktoré sú v nájme od spoločnosti BUKÓZA PÍLA, a.s. Hencovce. Areál disponuje 
potrebnou technickou infraštruktúrou, know-how ako aj ľudskými zdrojmi, ktoré sú základom 
pre zavedenie novej modernej technológie recyklácie zberového papiera. V areáli sú jestvujúce 
cestné komunikácie, ktoré sú napojené na hlavnú cestu do areálu z cesty I/18 v smere Vranov 
nad Topľou - Michalovce 

Nový papierenský stroj s pracovným označením „PS1“ bude pozostávať z nasledujúcich 
technologických/prevádzkových uzlov: 

A) Skladovanie zberového papiera, 
B) Príprava zberového papiera, 
C) Papierenský stroj, 
D) Sklad hotových výrobkov. 
Vstupom do výroby bude odpadový papier a kartón pochádzajúci zo separovaného zberu 

odpadu v komunálnej aj podnikateľskej sfére kategorizovaný ako ostatný odpad, ktorý bude 
ukladaný na ploche asi 4000 m2. Výstupom – produktom bude dvojvrstvový papier – testliner, 
povrchovo upravený, ktorého spodná časť bude zo zberového papiera a vrchná časť bude 
z bielenej papierenskej buničiny. 

Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja v zmysle § 23 ods. 4 zákona 
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán dáva k navrhovanej 
činnosti nasledovné  

stanovisko: 
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V zámere chýbajú údaje týkajúce sa dopravného zaťaženia územia a intenzity dopravy 
(počet nákladných automobilov – príjazdov, odjazdov, osobných automobilov, parkovacích 
miest a pod.).  

Upozorňujeme na nesprávne uvedené údaje týkajúce sa posúdenia súladu navrhovanej 
činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Obec Kučín nemá platný územný plán. 
Vzhľadom na to je potrebne uviesť súlad s platným ÚPN VÚC Prešovského kraja. Podľa 
grafickej časti ÚPN VÚC PK sa navrhovaná činnosť nachádza na plochách určených na 
priemyselnú výrobu. 

Ďalej upozorňujeme na to, že doručený zámer bol zaslaný neúplný, jednotlivé kapitoly sú 
poprehadzované a chýbajú strany. Na predídenie takýchto nepríjemností odporúčame 
v budúcnosti jednotlivé strany očíslovať. 

 
 
S pozdravom 

 
 
 

                                                                                        Ing. František Barnáš 
vedúci odboru 


