Desatoro

profarmárskej
samosprávy
1. Vážime si farmárov

Oceňujeme zmysel a poslanie pôdohospodárstva. Preto prijímame rozhodnutia, ktoré podporujú prácu a
život miestnych farmárov, nezaťažujeme ich zbytočnou byrokraciou.

2. Vo VZN zohľadňujeme
potreby farmárov
Pri prijímaní všeobecných záväzných nariadení citlivo zohľadňujeme
pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat.

3. Ochraňujeme pôdny
fond
Pri tvorbe a zmenách územných
plánov a pri plánovanej výstavbe zodpovedne ochraňujeme poľnohospodársky a lesný pôdny fond, podporujeme
krajinotvorbu, revitalizáciu pozemkov
v minulosti zaťažených výstavbou, ktoré dnes nie sú využívané (tzv. brownfields).

MY, členovia samosprávy, si uvedomujeme pozitívny príspevok miestnych farmárov:
•
•
•
•
•
•
•

pri stvárňovaní krajiny,
pri zvyšovaní sebestačnosti a ponuke zdravých potravín,
pri ochrane životného prostredia,
pri rozvoji miestneho hospodárstva,
pri podpore lokálnosti,
pri podpore cestovného ruchu,
pri odovzdávaní tradícií a rozvoji
kultúry,

4. Spoločne s farmármi
chránime životné
prostredie
Záleží nám na životnom prostredí, preto
v spolupráci s poľnohospodármi aplikujeme
pri rozvoji obce princípy trvalej udržateľnosti a overené tradície využívania poľnohospodárskych pozemkov (sady, lesopastviny, prirodzenú biodiverzitu a pod.)

5. Podporujeme lokálnych
výrobcov potravín
Našou činnosťou podporujeme produkciu
zdravých potravín od lokálnych farmárov.
Preto podporujeme a propagujeme priamy
predaj z farmy, lokálny trh miestnych výrobkov a podľa možností podporujeme miestnych farmárov formou nákupu lokálnych
potravín do prevádzok, ktoré máme v správe
(škôlka, škola, zariadenie pre seniorov) a tým
aj podporujeme rozvoj cestovného ruchu, turizmu a agroturistiky.

•

•

pri pomoci v krízových situáciách
(napr. využívaním poľnohospodárskej techniky pri záplavách, snehových a veterných kalamitách a
pod.);
a ďalších prínosov pre našu obec
ako aj pre celú spoločnosť.

Aby spolužitie farmárov a ostatných
obyvateľov bolo stále lepšie a vzájomná pomoc bola efektívnejšia, budeme
sa riadiť týmito zásadami.

6. Propagujeme prínos
farmárov
V spolupráci s miestnymi farmármi šírime
pozitívny prínos farmárstva pre život obce.
Príležitostne, napr. pri verejných príhovoroch, vhodným spôsobom vyjadrujeme podporu farmárom a oceňujeme ich prínos. Prezentujeme ich na propagačných materiáloch
obce, napr. na pohľadniciach, fotografiách,
videách, webstránkach a pod.

7. Snažíme sa o znižovanie
daní z poľnohospodárskych
pozemkov
Vyvíjame úsilie smerujúce k znižovaniu
dane z poľnohospodárskych pozemkov.

8. Vedieme pravidelný dialóg
s farmármi
Pravidelne, aspoň raz ročne, organizujeme dialóg s miestnymi farmármi.

9. Racionálne využívame
obecný majetok
Racionálne sa snažíme využívať obecný
majetok. Budeme hľadať vhodné využitie majetku, ktorý sa nevyužíva a chátra, najmä pozemkov a budov.

10. Rozvíjame kultúrne
dedičstvo
Vážime si tradície, zachovávame a rozvíjame kultúrne dedičstvo našej obce a nášho
regiónu.
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Vedieme pravidelný dialóg
s farmármi

Vyvíjame úsilie smerujúce k znižovaniu dane z poľnohospodárskych pozemkov.

Pravidelne, aspoň raz ročne, organizujeme dialóg s
miestnymi farmármi.
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Budeme hľadať vhodné využitie majetku, ktorý sa nevyužíva a chátra, najmä pozemkov a budov.
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dedičstvo
Vážime si tradície, zachovávame a rozvíjame kultúrne dedičstvo našej obce a nášho regiónu.

