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. '~Váš llst číslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/2015/5082 

Vec 

Žiadost' o zaujatie stanoviska 

Ing. Stanislav Kahanec· •, <' . , 
predseda VMČ č. 7 
poslanecká schránka MsÚ č. 17 
PREŠOV 

Vybavuje /linka 

PhDr. Sirotňáková 
č. t. 051/3100228 

Prešov: 

Prešov 
2.4 .. 2015 

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska k žiadosti spoločnosti Eko Natura, s. r. o., Strojnícka 
18, Prešov o odkúpenie pozemkov v k. ú. Šalgovík, lokalita bývalých Hydinárskych závodov 
v zmysle priloženej žiadosti. 

S pozdravom 

Prílohy: 
Žiadosť 
Kópia z mapy 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 
Majetkovo-práv~~ 

08001 p~. 

JUDr- Ľudmila Vargová 
poverená riadením odboru 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnlca@presov.sk l www.presov.sk 
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. ·--· __ ď~ Eko Natura SK. sr. o .. Strojnícka 18. 080 01 Pre~ov-Nižná Šebastová 

IČO: 43782337, DIČ: 2022478997, IČ DPH: SK 2022478997 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 

f MESTO PREŠOV 

~ Čfslo spisu; 
Mestský úrad v Prešove r q V Prešove, 23.3.2015 

/ Regis:r. znač~a: 

Došlo: 2 3 -03- ... jntc· 
ltn:J 

Lnak u lehota 
uloženia: 

Prflchy: l Vyb<!VI.!je: 
< .. 

• 1 fí,lo rio<loi nolhr .?.lŕJC?.? /./_,.,y 

Vec: Žiadosť o opätovný odpredaj pozemku 

Týmto Vás žiadame o opätovný odpredaj pozemkov evidovaných na LV č. 587, parcela č. 

31G-17 SSS m2
, č. 311-43168 m2 a č. 312-1S 707m2

, evidované ako trvalé trávne porasty, ktoré sa 

nachádzajú na úpätf Slánskych vrchov v lokalite bývalých Hydinárskych závodov. 

V roku 2011 sme tieto pozemky od mesta prenajali za účelom chovu oviec a iných drobných 

zvierat. Avšak Regionálna veterinárna a potravinová správa v Prešove sa po dôkladnej obhliadke 

tejto lokality vyjadrila, že bez predchádzajúcej rekultivácie a dekontaminácie na uvedených 

pozemkoch nie je možné nič chovať, ani pestovať a to z dôvodu, že pozemky sú kontaminované 

'· · ·• Infekčným materiálom, patogénnymi baktériami a parazitmi/príloha č. 1/. 

Tieto pozemky využfvali Hydinárske závody ako smetisko, na ktoré takmer 40 rokov vyvážali 

kurací trus, vnútornosti, perie, uhynutú hydinu a rôzny iný odpad, ktorý sa na týchto pozemkoch 

nachádza v rôznych vrstvách od 2 do S m, o čom sme nevedeli, pretože v súčasnosti je celá lokalita 

zarastená burinou, krikmi a divoko rastúcimi drevinami. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, do úpravy týchto pozemkov je nutné investovať značné 
finančné prostriedky, ktoré do cudzieho majetku nie sme ochotní investovať a preto sme odstúpili od 

nájomnej zmluvy a požiadali mesto Prešov o ich odpredaj, s tým, že na uvedených pozemkoch 

chceme vytvoriť oddychovú zónu v ktorej chceme vybudovať nlekol'ko menších zverníkov pre zver 

srnčiu, diviačiu, danieliu prípadne jeleniu, niekol'ko vollér pre zver pernatú ako bažanty, jarabice 

a pre malú srstnatú ako zajace, líšky a podobne. 

Naším zámerom je vybudovať aj útulok pre psov a mačky, ktorý v našom okolí tak veľmi 

chýba. Ďalším našim zámerom je taktiež vybudovať nlekol'ko sedení s ohniskami, ktoré budú 
oficiálne schválené ako ohniska na opekanie a taktiež r&zne zariadenia pre deti. 

Všetky tieto zariadenia budú prepojené chodnfkom tak, aby celý areál slúžil ako oddychová 
zóna pre obyvateľov Prešova a okolia, čo Prešovčania a okolie určite vysoko ocenia. 



· '·,; .-- •.. ,., .. • ·. ; . ·. ; Pre umožnenie realizácie nášho zámeru Vás opätovne' žiadame o odpredaj uvedených 

pozemkov za cenu podľa znaleckého posudku. 

· · r ccc. ;·.c Na záver chceme pripomenúť, že mesto Prešov nevlastní, žiadnu prístupovú komunikáciu 

k týmto pozemkom . 

• >Jj2'Tic rc< Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujeme. /Týmto rušíme všetky predošlé žiadosti./ 

S pozdravom 

Príloha: veterinárna správa 

Eko Natura SK sr. o. 

František Kočiščák 

konateľ 
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Váš list 

Ekonatúra SK , s.r.o. 

Lemešianska 20 

080 01 Prešov 

Naša značka Vybavuje Prešov 

11/2011/001387 Dr.Kvokačka 26.9.2011 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov obdržala dňa 

.. ,;,. __ i•. r·· · · , 21.9.2011 .· Vašu žiadosť . o vyjadrenie k možnému využitiu pozemkov 

'_.it:.; (~ ' -'--'·-. ,;_,_ 

č.310,311,312· LV 587 KÚ Šalgovík na účely chovu domácich a farmových 

. zvierat ako .aj útulku pre zvieratá. Dňa 26.9.2011 bola vykonaná obhliadk(l; 

plánovanej lokality a uvedených pozemkov. Ide o členitý terén , ktorý je 

pokrytý hustým lesným porastom . Členitosť je tvorená násypmi exkrementov 
.. , ,_ ,....,,.._,,~ ... _., . hydiny ,_rôznymi nelegálnymi skládkami a návozmi zeminy rôzneho pôvodu . <::. l;U·.'I..'-'-

.- _....,.,., ',..... ,, .. ,, " ' - -.. - .. '- . 

. :_;',. --- . 

Vzhľadom na pôvod časti terénu , ktorý môže obsahovať infekčný materiál ( 

patogénne baktérie , parazity ) alebo iný materiál , ktorý môže obsahovať 

- tzv.reziduá zakázaných látok, nedoporučujeme jeho využitie na vyššie 

uvedený zámer . v súčasnej podobe bez pre!]chádzajúcej ·rekultivácie , 

dekontaminácie a následných úprav ako terénú tak aj porastov. Použitie 

-~~pozemku v súčasnej podobe by mohlo viesť k porušeniu § 3 písm g/ a il a§ 8 

Vyhlášky č.123/2008 Z.z. MP SR o podrobnostiach o ochrane spoločenských 

zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá, 

prípadne § 4 Nariadenia vlády č.323/2003 o ochrane zvierat chovaných na 

farmárske účely v prípade hospodárskych zvierat. 

B.aP<>M!ua ............ .nar..,. 
.a potravinová ..správ ft 

Lev<:ésldl 112 
1l~V 01 1->rcAov 

-l-

S pozdravom 

. Vladimír Gašpar 

Riaditel' RVPS Prešov 

Tel.: 05117493654 7711124Fax: 051/7493651 E-mail: rvspvo@svssr.sk 
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. Informačný systém katastra nehnuteľnosti (c) ÚGKK SR 2010 (nie je na právne účely) 
c;>rtofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2009 
Len pre vnútornú potrebu Msú Prešov! 
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