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SOI a ÚRSO kryjú tunelovanie štátneho rozpočtu? 

Tlačová správa

Lesoochranárske zoskupenie VLK zistilo, že aj napriek pokute pre firmu BIOENERGY BARDEJOV s.r.o. zo
začiatku tohto roka, ktorú jej udelil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) vo výške 15 000 EUR, firma
naďalej spaľuje drevo vyššej kvality ako je povolené, čím porušuje zákon.

Vzhľadom na  podozrenia  sme  opätovne  podali  podnet  na  prešetrenie  kvality  spaľovaného  dreva  vo  firme
BIOENERGY Bardejov s.r.o. V odpovedi ÚRSO sa uvádza: „Priebežné  zisťovanie  spaľovania  drevnej  hmoty
z hľadiska jej  kvality  podľa § 6 ods. 3, vyhlášky č.490/2009  Z. z.  nie je v pôsobnosti  úradu.“. Takže ÚRSO,
ktorý v roku 2014 vykonal vo firme BIOENERGY Bardejov kontrolu, zistil porušenie zákona a v decembri 2014
udelil  pokutu,  už  v máji  2015  touto  právomocou  nedisponoval.  Následne  ÚRSO  odstúpil  náš  podnet  na
Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá podľa Úradu vykonáva štátny dozor na dodržiavaním zákona č. 309/2009
Z.z. a ktorá je oprávnená požadovanú kontrolu vykonať. 

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že „Spoločnosť BIOENERGY BARDEJOV s.r.o. nevlastní drevnú
hmotu za účelom výroby energetickej  biomasy.“.  Toto zistenie nás  núti  položiť  si  otázku,  ako je  potom
možné, že štát vypláca každoročne viac než 5,5 mil. EUR za výrobu elektrickej energie z drevnej biomasy firme,
ktorá nevlastní drevnú hmotu za účelom výroby energetickej biomasy.

Podľa nášho názoru tu dochádza k tunelovaniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu, preto sme podali
podnet na ÚRSO, aby zastavil neoprávnené vyplácanie dotácií pre firmu BIOENERGY BARDEJOV s.r.o.
Firma BIOENERGY Bardejov ročne spáli cca 100 000 m3 dreva, a dostáva od štátu dotáciu vo výške 5,5 mil.
EUR. ÚRSO v roku 2014 potvrdil, že 18 000 m3 dreva nespĺňalo podmienky na udelenie tejto dotácie, t.j 18% z
pridelenej dotácie (1 mil.  EUR) bolo vyplatených v rozpore so zákonom a za to im udelil  mimoriadne nízku
pokutu vo výške 15 000 EUR. Zároveň týmito rozhodnutím potvrdil zistenia VLK-a, že dotácie na spaľovanie sú
príliš štedro nastavené a umožňujú dotovaným subjektom cenovo konkurovať aj drevospracujúcemu priemyslu
a spaľovať kvalitné drevo, dokonca až kvalitatívnej triedy III. 
VLK v  rámci  kampane  BIOMASAKER dlhodobo  upozorňuje  na  zvyšovanie  množstva  vyrúbaného  dreva
v lesoch  a  vo  voľnej  krajine.  Cieľom kampane  je  zrušenie  štátnych  dotácií  na  všetko  drevo  spaľované  v
biomasových  zariadeniach  okrem  dreva  pochádzajúceho  z energetických  porastov  a  z  odpadu  z
drevospracujúceho priemyslu.  Dôvodom je  fakt,  že na Slovensku ubudlo  od  roku 2000 760 km2 lesov  a  v
súčasnej dobe sa ťaží takmer 4 milióny m3 dreva na energetické účely, pričom udržateľná ťažba všetkého dreva
je na lesných a nelesných plochách 5,8 – 6 miliónov m3 dreva.

Viac informácií o kampani BIOMASAKER nájdete na stránke http://biomasaker.wolf.sk/.
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