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Spoločnosť Mestské lesy (ML) s.r.o. Košice má vážne výhrady voči návrhu Štátnej ochrany
prírody vytvoriť chránené územie európskeho významu Stredné

13. okt 2003 o 0:00 Košice (TASR)

Pohornádie. Navrhované územie by malo byť na výmere 7276 hektárov, z toho asi 6220
hektárov je na užívateľských celkoch Sokoľ, Čermeľ, Opátka a Lodina, ktoré sú vo vlastníctve
mesta a predstavujú až 33 percent celkovej výmery košických mestských lesov.

Podľa riaditeľ ML Juliana Tomaštíka na vyhlásenie chráneného územia niet reálneho dôvodu,
pretože v dotknutých lesoch sa hospodári regulovane a už teraz tam existujú rôzne
obmedzenia z hľadiska ochrany prírody. Spomínaný krok sa negatívne dotkne práv
vlastníkov. Navyše sa domnieva, že rozhodnutie o zriadení územia Stredné Pohornádie by
bolo v rozpore s ústavou.

Ústava SR hovorí, že obmedzovanie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere, vo
verejnom záujme a za primeranú náhradu. Rozsah navrhovaného územia je podľa
Tomaštíka veľmi vysoký aj na požiadavky programu NATURA 2000 uplatňovaného v
krajinách EÚ, ktorý pre ochranu prírody požaduje 12 percent výmery lesov. V prípade
Stredného Pohornádia by to bolo trikrát viac. "Sme pápežskejší ako pápež," tvrdí Tomaštík,
podľa ktorého štátna ochrana prírody zdôvodňuje svoj návrh práve EÚ. Okrem toho si myslí,
že za verejný záujem možno považovať aj záujem mesta Košice ako významného vlastníka.
Pre mesto to bude nevýhodné aj z tohto pohľadu, že speňaženie mestských lesov má byť
jedným zo zdrojov zníženia mestského dlhu. Obmedzenia súvisiace s vyhlásením
chráneného územia by mohli vo svojich ponukách zohľadniť potenciálni investori.

Doterajšie skúsenosti vlastníkov lesov s vyplácaním ujmy za obmedzenie bežného
hospodárenia Tomaštík označil za veľmi zlé. Úhrada ekonomických dopadov nie je
garantovaná. Zároveň zdôraznil, že je dôležité, aby sa ochrana územia vykonávala v únosnej
miere. Extrémne uvažovanie o ochrane môže negatívne ovplyvniť ekonomiku, ako i
zamestnanosť v regióne. Pripomenul, že v lesoch sa hospodári už stáročia a ďalšie
obmedzovanie vo využívaní ich potenciálu bude handicapom slovenských vlastníkov v
konkurencii v rámci Európskej únie.
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