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BIOMASAKER zaujímavých prepojení.
Tlačová správa
Lesoochranárske zoskupenie VLK počas kampane BIOMASAKER zistilo viacero zaujímavých
prepojení, ktoré naznačujú, že podpora obnoviteľných zdrojov energie je dobrý biznis pre firmy
a osoby spriaznené s vedením štátu.
Ako modelový prípad pre celú kampaň vybral VLK firmu BIOENERGY BERDEJOV s.r.o. Táto
firma spustila v novembri 2008 výstavbu kogeneračnej jednotky v celkovej hodnote 32 mil. EUR,
ktorej rentabilita je založená výhradne na štátnych dotáciách. Výstavba začala 7 mesiacov
pred schválením zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorý po prvýkrát definoval tieto
dotácie a ostatné pravidlá pri podpore využívania OZE. Takýto riskantný krok sa dá uskutočniť iba
s istotou, že parlament v budúcnosti zahlasuje tak „ako treba“. Na slávnostnom otvorení fabriky
v roku 2010 sa zúčastnili Jozef Medveď, vtedajší minister životného prostredia SR a Peter Žiga,
vtedajší štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR. Firmy BIOENERGY Bardejov
a BIOENERGY Topolčany, ktoré majú spoločných majiteľov, dostávajú každoročne od štátu
dotáciu za spaľovanie dreva vo výške cca 10 mil. EUR. Motiváciou pre celý biznis s drevnou
biomasou sú preto podľa nášho názoru len štedré dotácie zaistené vedením štátu.
Obsadenie najvyšších postov na Ministerstve životného prostredia SR, ktoré prostredníctvom
zákona o ochrane prírody priamo ovplyvňuje výruby drevín rastúcich mimo lesných pozemkov to
len potvrdzuje. 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.. V minulosti bol aj členom dozornej rady firmy
Liptovská drevárska fabrika, a.s. spolu s Helmut-om Rettenmeier-om, ktorý je spolumajiteľom
nemeckej firmy Rettenmeier Holding AG, ktorá spoluvlastní slovenskú firmu Rettenmeier Tatra
Timber, s.r.o.. Firma Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. dostáva každoročne od štátu dotáciu za
spaľovanie drevnej biomasy vo výške cca 1,8 mil. EUR. Štátny tajomník MŽP SR, p. Ján Ilavský,
sa ako vedecký pracovník minimálne od roku 1985 venuje využitiu drevnej biomasy. Firmy, ktoré
takto možno spojiť so súčasným ministrom ŽP poberajú 1/3 (12 mil. EUR) všetkých dotácií na
výrobu elektrickej energie z dreva.
Priamo prepojený na biznis s dotáciami na drevnú štiepku je aj Ivan Kmotrík. Do portfólia jeho
spoločnosti Grafobal Group Energy (GGE), patrí od roku 2012 firma Energy Snina, prevádzkujúca
tepláreň v Snine, ktorú GGE odkúpilo od Slavie Capital. Sninská tepláreň dostáva každoročne od
štátu dotáciu za spaľovanie drevnej biomasy vo výške cca 500 000 EUR.
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). Zdroj: Internet

