Komisia pre kultúru, cestovný ruch a rozvoj mesta – komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči

Zápisnica zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 19.04.2021
Program :
1. Otvorenie – úvod
2. Enviro aktivity (odpadkové koše, kosenie)
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
K bodu1
Predseda komisie Mgr. Eva Chalupecká všetkých prítomných privítala, oboznámila ich
s program rokovania, neboli predložené námietky ani nové návrhy, program všetkými členmi
komisie bol odsúhlasený na prerokovanie.
K bodu 2,3,4
Mgr. Chalupecká – 1 balíček s jedným cieľom a viacerými aktivitami (nekosenie v máji,
nehoď na zem, hlasuj a pes/psy ) iniciované a smerované ochrane životného prostredia.
Táto téma je veľmi dôležitá v súčasnosti a je potrebné sa aj venovať. Včely sú dôležité pre naše
ekosystémy. Úbytok opeľovačov so sebou môže priniesť úbytok alebo vyhynutie niektorých
rastlín spoločne so zvieratami, ktoré na nich závisia. Od nich závisí produkcia našich potravín.
Európska komisia v záujme riešenia tohto problému predstavila v roku 2018 Európsku
iniciatívu na ochranu opeľovačov. Ide o prvú komplexnú stratégiu na úrovni EÚ. Cieľom
iniciatívy je zvyšovať povedomie o význame opeľovačov a riešiť príčiny ich úhynu. Európsky
parlament uznesenie, kde poslanci žiadajú komplexnejšie a cielenejšie opatrenia na ochranu
opeľovačov a žiadajú od členských krajín zredukovať používanie pesticídov a navýšiť
prostriedky na výskum.
Do daného projektu sa môže zapojiť ktokoľvek. Mesto Levoča má vybrané lokality k zapojeniu
sa do tejto iniciatívy. Benefity pre mesto: zeleň aj pre trávenie voľného času, zmena
harmonogramu ošetrovania a kosenia zelene, zlepšenie informovanosti verejnosti a posilnenie
komunity k spolupatričnosti, zvýšenie všeobecného ekologického povedomia, budovanie
komunikačného protokolu s verejnosťou.
Eko benefity- podpora rastlín, zvierat, zníženie prašnosti, atď.
Benefity pre účastníkov – pocit užitočnosti, účasť na eko iniciatíve, zážitok z pozorovania
a porovnávania, posilnenie komunity.
Komunikačná iniciatíva – info o iniciatíve prostredníctvom sociálnych sietí, školských
a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
p. Čurilla – vznikne nepochopenie zo strany obyvateľov, že v máji nekosíme, je potrebné
dostatočne verejnosť informovať o iniciatíve, aktivita je zmysluplná

Mgr. Minďaš– je potrebné verejnosť informovať a dobré od komunikovať, prečo sa ide robiť,
ktoré sú vybrané lokality/plochy, označiť plochu/priestor, že ide o projekt,
Mgr. Chalupecká – je potrebné od komunikovať, že nekosenie je nie pre nedbanlivosť,
projektom získame predstavu ako sú obyvatelia ekologický naladený,
Mgr. Minďaš – je potrebné začať na 2 – 3 lokalitách,
Mgr. Kočiš – pri pamätníku je tam pekný priestor na danú aktivitu,
Mgr. Chalupecká – špakohlasovacie koše – myšlienka ako výchovný účinok, napr. Handlová
má aktivitu – dobrá percentuálna preukázateľnosť zníženia cigaretového odpadu, cieľ aktivityzmeniť dlhodobý návyk užívania a odhadzovania ohorkov na verejné priestranstva, pridaná
hodnota projektu – zmena správania, spájanie komunity, účasť na niečom dobrom,
jedna vec sú koše, druhá vec je kódex, bratislavská webová stránka je veľmi skvelo vedená,
hovorí jazykom normálneho človeka, aby sa nevytváral tábor psičkárov a tábor nepsičkárov,
dôvod témy – je veľa psíkov a aj odpadu, do pôdy ,vody sa dostávajú parazity, baktérie,
spôsobujú nerovnováhu ekosystémov, je potrebné vzdelávanie majiteľov psov o type vreciek
(rozložiteľné), o upratovaní, pravidelné robiť informačnú kampaň k existujúcim košom,
neustále dopĺňať info, aké typy, Trnava má dlho papierové vrecká,
Mgr. Kašper – je potrebné viacej košov, každý psičkár vie, že po svojom psíkovi má upratať,
Mgr. Chalupecká- je skúsenosť, ak je kôš označený, osvedčilo sa,
Dr. Novotná – v lokalite kde býva, je potrebné posilniť počet košov,
Mgr. Minďaš - najdôležitejšou vecou je komunikácia s verejnosťou, nemyslí si, že je málo
košov, snahou je minimalizovať odpad a separovať, exkrementy po psíkoch patria do
zmesového odpadu,
JUDr. Rusnačiková – v Bratislave si nedovolia exkrementy po psíkoch, neupratať,
Mgr. Chalupecká: dôležitá vec je upratať po psíkovi, je to sila zvyku, prikláňam sa, že stojanov
je dosť, že zdvihnutie, nosenie nie je nepríjemné, ale pre vlastníka psa povinné

K bodu 5
Predseda komisia Mgr. Eva Chalupecká poďakovala prítomným za účasť a aj za pripomienky.
Zapísala:
Mgr. Anna Babicová

