Hromadná pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko
účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Lesoochranárske zoskupenie VLK, so sídlom 082 13 Tulčík 310, predkladá hromadnú pripomienku k návrhu zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony. Číslo legislatívneho procesu LP/2021/750, rezortné číslo 105579/2021-2062-228385,
dátum konca medzirezortného pripomienkového konania 21. 12. 2021. Pripomienkovaný materiál je zverejnený na
stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/750
Pripomienka je zásadná a jej znenie je nasledujúce:
V § 2 ods. 1 písmeno a) návrhu zákona pôvodný text „a) obnoviteľným zdrojom energie nefosílny zdroj energie,
a to vodná energia, veterná energia, slnečná energia, geotermálna energia, energia z okolia, biomasa, bioplyn,
skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a energia prílivu, vĺn a iná energia oceánu,“ nahradiť nasledovným
textom: „a) obnoviteľným zdrojom energie nefosílny zdroj energie, a to vodná energia, veterná energia, slnečná
energia, geotermálna energia, energia z okolia, biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, okrem dreva,
ktoré nepochádza z energetických porastov a okrem dreva, ktoré nie je odpadom z drevospracujúceho priemyslu,
bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a energia prílivu, vĺn a iná energia oceánu,“.
Odôvodnenie:
LZ VLK požaduje zachovanie špecifikácie biomasy ako obnoviteľného zdroja energie v § 2 ods. 1 písmeno a) návrhu
zákona tak, aby dotované mohlo byť iba drevo, ktoré je odpadom z drevospracujúceho priemyslu alebo drevo
pochádzajúce z energetických porastov.
Predložený návrh na zmenu znenia § 2 ods. 1 písmeno a) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov
energie a VÚ KVET opätovne spustí BIOMASAKER v slovenských lesoch a ostatej drevinovej vegetácii. Opätovne
umožní dotovať spaľovanie dreva zo slovenských lesov, brehových porastov, remízok, či vetrolamov. Každý občan
SR bude opäť financovať ničenie našej prírody. Dotácie za spaľovanie dreva pre výrobu elektrickej energie totiž
nepochádzajú z EÚ, ani od Vlády SR, ale každý ich platí v svojom účte za elektrinu.
Dňa 6.12.2018 schválila Národná rada SR zmenu zákona č. 309/2009 Z. z. o OZE, v rámci ktorej došlo k zmene
definície biomasy ako obnoviteľného zdroja energie. Drevná biomasa je vďaka tejto zmene považovaná za
obnoviteľný zdroj iba v prípade, že sa jedná o odpad z drevospracujúceho priemyslu alebo pochádza zo špeciálnych,
na takéto účely pestovaných, energetických porastov. Upravili sa tak na pravú mieru podmienky pri využívaní dreva
ako obnoviteľného zdroja, najmä sa legislatívne zabránilo dotovaniu spaľovania dreva zo slovenských lesov.
V súčasnosti predkladaný návrh vracia podmienky do stavu pred decembrom 2018 a opätovne spustí
BIOMASAKER v slovenských lesoch, ale aj brehových porastoch a porastoch stromov. Dôvodom je odstránenie
špecifikácie biomasy ako obnoviteľného zdroja v súčasnom návrhu Ministerstva hospodárstva SR. Navyše
predkladaný zámer zdôrazňuje v navrhovanej zmene § 2 ods. 1 písmeno i), že „lesnou biomasou“ je „biomasa, ktorá
je produktom lesného hospodárstva“. To znamená, že kým pred zmenou v decembri 2018 bolo možné dotovať iba
spaľovanie palivového dreva, čo malo drastické dopady na slovenské lesy, v súčasnosti navrhovaná zmena umožní
dotovanie spaľovania akéhokoľvek dreva.
Tento postup Ministerstva hospodárstva SR je nepochopiteľný aj z dôvodu, že čelní predstavitelia tejto inštitúcie boli
medzi predkladateľmi spomínanej zmeny zákona v roku 2018.
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