Regionálne združenie
tatranských a podtatranských obcí
(regionálny ZMOS obcí okresu Poprad a Kežmarok)
Sídlo: Petzvalova 18, Spišská Belá
Tel. 052-4680 511, fax. 052-4680 501
___________________________________________________________________________
V Spišskej Belej dňa 6.7.2020

Otvorený list
ministrovi životného prostredia SR
a ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vážený pán Ján Budaj, minister životného prostredia SR
a
Vážený pán Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

64 miest a obcí okresu Poprad a Kežmarok združených v Regionálnom združení
tatranských a podtatranských obcí („regionálny ZMOS“) sa obracajú na vás s naliehavou
žiadosťou o riešenie súčasnej situácie v tatranských lesoch na území TANAP-u:
Na základe rozhodnutí Okresného úradu v Poprade ako príslušného orgánu ochrany
prírody v priebehu júna 2020 sa celoplošne zakázalo spracovanie akejkoľvek kalamity
v lesných porastoch na území TANAP-u až do konca augusta 2020 vo všetkých stupňoch
ochrany z dôvodu ochrany vtáčieho územia. Doposiaľ sme sa s takým celoplošne intenzívnym
zákazom nestretli a máme za to, že to spôsobí ešte masívnejšie následné premnoženie
lykožrúta a poškodenie posledných zdravých častí tatranského lesa. A to tak na území
štátnych, ako aj neštátnych vlastníkoch lesov (mestské, obecné či urbárske lesy). Tento
súčasný zákaz zároveň spôsobuje aj značné ekonomické škody pre vlastníkov a správcov
týchto lesov a má vplyv aj súčasnú vysokú nezamestnanosť v našom regióne (najmä v okrese
Kežmarok), keď vďaka tomuto zákazu zostalo bez práce množstvo ľudí pracujúcich v týchto
lesoch a ich rodiny zastali zo dňa na deň bez príjmu, keďže predmetná rozhodnutie
nadobudlo účinnosť dňom jeho vydania a doručenia správcovi lesa. Okrem toho sú vážne
narušené aj mimoprodukčné funkcie lesa (vodoochranná, pôdoochranná, protilavínová,
klimatická, turistická, resp. voľnočasová) a zároveň tu vzniká aj obrovské riziko vzniku
a rýchleho šírenia požiarov v takýchto lesných porastoch.
Z dôvodu tohto vydaného zákazu nebolo možné pred začatím tohtoročnej letnej
turistickej sezóny vykonať ani odstránenie poškodených stromov, ktoré sa nachádzajú
v bezprostrednej blízkosti významných turistických chodníkov a reálne ohrozujú turistov.
A práve preto z dôvodu zabezpečenia ochrany života a zdravia turistov a návštevníkov
týchto tatranských dolín musel zostať uzavretý významný a frekventovaný turistický

chodník v Bielovodskej doline a od dnešného dňa (6. júla) aj rovnako veľmi navštevovaný
turistický chodník z Tatranskej Javoriny do Širokého sedla v Belianskych Tatrách. V čase,
keď hovoríme o podpore domáceho cestovného ruchu a vyzývame občanov Slovenska, aby
v čase súčasnej pandémie COVID-19 trávili dovolenku na Slovensku, je tento stav
nepochopiteľný, zarážajúci a nehovoriac o jeho ďalších priamych negatívnych dopadoch na
domáci cestovný ruch.
Dňa 2. júla 2020 sme si fyzicky prešli a obhliadli dotknuté územie v Belianskych
Tatrách (v Zadných Meďodoloch) a aktuálne zábery zo súčasného stavu, ktoré sme si sami
vyhotovili, vám zasielame v prílohe.
Ako predstavitelia miestnej územnej samosprávy sme si vedomí akútnej potreby
zonácie Tatranského národného parku, ktorá by mnohé tieto problémy vyriešila a po ktorej
voláme a žiadame príslušné štátne orgány o jej prijatie už viac ako 15 rokov. Žiaľ, zatiaľ
bezúspešne. Ale kým bude prijatá táto zonácia, tatranské lesy a tatranský región potrebuje
prijatie okamžitých opatrení na riešenie tohto stavu, ale nie v podobe vyššie uvedeného
absolútneho zákazu, aký vydali príslušné orgány ochrany prírody.

Vážení páni ministri,
vzhľadom na uvedené skutočnosti a vážnosť danej situácie ako predstavitelia
miestnej územnej samosprávy Vás chceme požiadať o bezodkladné riešenie aktuálnej
situácie a prijatie takých opatrení, aby sme ochránili tatranské lesy pred neskutočne rýchlo
sa šíriacou lykožrútovou kalamitou a zároveň aby sme bezodkladne sprístupnili všetky
tatranské turistické chodníky pre návštevníkov Tatier.
A práve preto vás, páni ministri, prosíme o spoločné pracovné stretnutie oboch
ministrov so starostami a primátormi miest a obcí tatranského a podtatranského regiónu
k tejto téme, ktoré navrhujeme uskutočniť na území Vysokých či Belianskych Tatier (aj za
účasti prípadne ďalších subjektov).
Ďakujeme za vás konštruktívny a najmä rýchly prístup k tejto veci a k súčasnej situácii.

S pozdravom
starostovia a primátori tatranského a podtatranského regiónu
zastúpení
JUDr. Štefanom Bieľakom, predseda združenia

Doručí sa :
1. Ján Budaj, minister, Ministerstvo životného prostredia SR
2. Ján Mičovský, minister, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Na vedomie:
1. Boris Kollár, predseda Národnej rady SR
2. Andrej Doležal, minister, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Kontakt:
Kancelária Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí (regionálny ZMOS)
Sídlo: Mestský úrad v Spišskej Belej, ul. Petzvalova 18
JUDr. Štefan Bieľak, predseda združenia
Tel: 0905 204 111
e-mail: bielak111@gmail.com

