VáŽení občania

Slovenská lesnícka komora, Únia regionálnych zdruŽení neštátnych vlastníkov lesov
Slovenska, Rada zdruŽení neštátnych lesov, Slovenská pol'ovnícka komora a d'alšĺe
organizácie podporujúce záujmy vidieka Vás pozývajú na zhromaŽdenie, ktoré sa bude
konať v Banskej Bystrici vo štvrtok 9'9'2021 od 15:30 do 18:30 hod. pod Múzeom SNP.
ZhromaŽdenie sa bude konať na podporu nášho vidieka a nás, vidieckeho obyvateľstva,
ktorého hlas pri pripravovanej reforme národných parkov a chránených územínie je
dostatočne vypočutý a na ktorého bude mať pripravovaná novela o ochrane prírody a krajiny
negatívne dosahy či uŽ ekonomicko - sociálne alebo ekologické.

Uvedený návrh zákona bude mať pre obce a mestá výrazný vplyv na výpadok daní z
nehnutel'nosti na úrovni - 977 tĺs' € ročne, d'alej výpadok podielových daní na úrovni - 965
tis. € ročne' okrem toho jeho uvedením do praxe očakávame zníŽenie zamestnanosti v
konkrétnych regiinoch Slovenska atieŽ zvýšenie regionálnych rozdielov a zhoršenie
sociálnych pomerov v regiónoch. ZdruŽenie miest a obcí Slovenska zároveň očakáva
znÍŽenie hrubého domáceho produktu, ako ą zhoršenie podnikatel'ského prostredia.
ZdruŽenie miest a obcí Slovenska povaŽuje novelu za nepremyslený, unáhlený krok.
Novela sa taktieŽ dotkne takmer 900 uŽívatel'ov pol'ovných revírov, ktoým hrozi zánik alebo
výrazné obmedzenie, čo je polovica všetkých revírov na Slovensku. Ak by sa tu vytvoril 75percentný bezzásah ako poŽaduje ochrana prírody, tak sa na obrovskom územíbude zver
nekontrolovane mnoŽiť, spÔsobovať škody na lesných porastoch, pol'nohospodárskych
kultúrach, chovatel'om hospodárskych zvierat, včelárom a spôsobovať d'alšie problémy
obhospodarovateľom a vlastníkom, občanom tohto štátu,'' Ďalej požadujeme riešenie
probtému ochrany človeka a majetku pred medved'ou zverou ktorá čímdalej ým viac
ohrozuje životný komfort obyvatel'ov vidieka,ale aj pobyty tuzemským a zahraničným
turistom. (zvýrazniť vyhlasenie tohto bodu) Preto odmietame, aby ,,o nás bez nás" a o
našom prostredí rozhodovali úradnícialebo poslanci od úradníckeho stola alebo z
poslaneckých lavíc bez širokej odbornej diskusie
.

Preto sa na Vás obraciame s prosbou o podporu tohto zhromaŽdenia Vašou osobnou
Účasťou v Banskej Bystrici a aj propagáciou tejto akcie vo Vašom okolí, aby silný hlas vidieka
rezonoval aj tam, kde ho odmietajú počuťdo Národnej rady SR
Nechceme, aby sa stal slovenský vidiek rezerváciou, a aby sa tradičný spôsob Života na
vidĺeku obmedzoval nezmyselnými zákazmi a obmedzeniami zo strany ochrany prírody a
mimovládnych organizácií' Nedovol'me,aby boli rodiny vlastníkov pozemkov, rol'níkov,
pol'ovníkov a obhospodarovatel'ov vidieka boli vyhnané z vlastných pozemkov a zo
svojho životnéhopriestoru v mene nezmyselnej nadochrany prírody' medved'ov a
vIkov a finaněných záujmov zakladatel'ov mimovládnych organizacií.
Srdečne Vás privítame v Banskej Bystricl.

Na spríj emneni e zhĺom aždenia nám zaht á ľudová hudba
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