Protestné zhromaždenie občanov proti reforme národných parkov a chránených
území, konané v Banskej Bystrici, dňa 9.9.2021 od 15:30 hod. pri pamätníku
SNP.
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Vážení občania.
Slovenská lesnícka komora, Únia regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesov Slovenska, Rada združení
neštátnych lesov, Slovenská poľovnícka komora a ďalšie organizácie podporujúce záujmy vidieka Vás pozývajú
na zhromaždenie, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici vo štvrtok 9.9.2021 od 15:30 do 18:00 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 území nie 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 nehnuteľnosti na úrovni 977 tis. € ročne, ďalej výpadok podielových daní na úrovni - 965 tis. € ročne. Okrem toho jeho uvedením do
praxe očakávame zníženie zamestnanosti v konkrétnych regiónoch Slovenska a tiež zvýšenie regionálnych
rozdielov a zhoršenie sociálnych pomerov v regiónoch. Združenie miest a obcí Slovenska zároveň očakáva
zníženie hrubého domáceho produktu, ako aj zhoršenie podnikateľského prostredia. Združenie miest a obcí
Slovenska považuje novelu za nepremyslený, unáhlený krok. Novela sa taktiež dotkne takmer 900 užívateľov
poľovných revírov, ktorým hrozí zánik alebo výrazné obmedzenie, čo je polovica všetkých revírov na Slovensku.
Ak by sa tu vytvoril 75-percentný bezzásah, tak sa na obrovskom území bude zver nekontrólovane množiť,
spôsobovať škody na lesných porastoch, poľnohospodárskych kultúrach, chovateľom hospodárskych zvierat,
včelárom a spôsobovať ďalšie problémy obhospodarovateľom a vlastníkom, občanom tohto štátu," Ďalej
požadujeme riešenie problému ochrany človeka a majetku pred medveďou zverou ktorá nám strpčuje život.
Preto odmietame, aby „o nás bez nás“ a o našom prostredí rozhodovali úradníci alebo poslanci od úradníckeho
stola alebo z poslaneckých lavíc bez širokej odbornej diskusie a poslaneckým návrhom obchádzali štandardný
legislatívny postup.
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 hlas vidieka rezonoval v spoločnosti.
Nechceme, aby sa stal slovenský vidiek rezerváciou, a aby sa tradičný spôsob života na vidieku obmedzoval
nezmyselnými zákazmi a obmedzeniami zo strany ochrany prírody a mimovládnych organizácií.

Radi Vás privítame.

