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V kampani BIOMASAKER mal VLK pravdu
Viac ako 80% dreva sa spaľuje nelegálne!

Tlačová správa
V kampani BIOMASAKER došlo k dôležitému posunu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) potvrdil
podozrenia Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.
ÚRSO na svojej stránke zverejnil rozhodnutia o udelení pokút pre firmy BIOENERGY BARDEJOV s.r.o.
a BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o. (firmy majú spoločných majiteľov), v ktorých im udelil pokuty vo výške 15 000
EUR pre BIOENERGY BARDEJOV s.r.o. a 10 000 EUR pre BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.. Vyšetrovanie
prebiehalo na základe podnetov VLK-a, ktorý tvrdil, že v týchto zariadenia je spaľované kvalitné drevo, napriek
tomu že podľa zákona je možné spaľovať iba drevo najnižšej kvality.
Úrad vo svojom rozhodnutí uvádza, že pokutované subjekty klamali o kvalitatívnej triede dreva používaného
ako palivo na výrobu elektriny. Úrad fyzickou kontrolou v skladovacích a manipulačných priestoroch
pokutovaných subjektov zistil, že na spaľovanie využívali drevo kvalitatívnej triedy III a V, pričom v
dokladoch, ktoré tieto spoločnosti predložili Úradu uvádzali, že využívajú drevnú hmotu triedy VI, t.j. najmenej
kvalitné drevo (palivové drevo). Počas kontroly ÚRSO bolo v areály BIOENERGY Bardejov celkovo
skladovaných 21 500 m3 dreva, z toho 18 000 m3 (84%) dreva bolo kvality III a V a iba 16 % dreva spĺňalo
kvalitu triedy VI, ktorú môžu spaľovať.
Firma BIOENERGY Bardejov uvádza, že ročne spáli cca 100 000 m3 dreva, načo dostáva od štátu dotáciu vo
výške 5,3 mil. EUR. ÚRSO potvrdilo, 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 rozhodnutiami 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. Dochádza tým nielen k ničeniu lesov
a nelesných drevinových spoločenstiev, ako sú brehové porasty, medze, vetrolamy, zarastajúce plochy ale
v spaľovniach končí aj drevo z národných parkov a iných chránených území. Navyše to má aj negatívne
ekonomické dôsledky, ako deformovanie trhu s drevom a znevýhodňovanie nedotovaných subjektov.
Zaujímavo v tomto svetle vyznieva obsadenie najvyšších postov na Ministerstve životného prostredia SR.
Minister, p. Peter Žiga, sa pred nástupom do politiky živil ako obchodník s drevom a ešte ako štátny tajomník
Ministerstva hospodárstva SR v roku 2010 slávnostne prestrihoval pásku pri otvorení BIOENERGY Bardejov
s.r.o.. Štátny tajomník MŽP SR, p. Ján Ilavský, sa ako vedecký pracovník od roku 1985 venuje využitiu drevnej
biomasy!
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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Fotografia zachytáva stredu 24. marca 2010 v Bardejove: Otto Zechmeister, zástupca rakúskeho investora a dodávateľa, Jozef
Medveď, vtedajší minister životného prostredia SR a po ňom Peter Žiga, vtedajší štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.
Dopĺňajú ich Boris Hanuščak, primátor Bardejova a Igor Gula, ktorý reprezentoval slovenského investora - Bardenergy spol. s. r.
o. (predajcu elektriny a tepla z kogeneračky).

Ťažba drevnej biomasy v Národnom parku Poloniny.

