
DOHODA O SPOLUPRÁCI PRI  

PREKLÁDKE BOCIANIEHO HNIEZDA 

 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Obec: ROCHOVCE (ďalej len obec) 

Sídlo: Obecný úrad Rochovce 150 

Zastúpený:   Ing. Stanislav Levrinc, starosta obce 

IČO: 00328723 

( ďalej len „obec“) 

 

a 

 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, (ďalej len „ŠOP SR“) 

Správa: Správa NP Slovenský raj 

Sídlo: Štefánikovo nám. 9, 052 01 Spišská Nová Ves 

Zastúpený: Mgr. Daniel Baláž, generálny riaditeľ ŠOP SR 

IČO : 17 058 520 

 (ďalej len „ŠOP SR“) 

  

a  

  

Obchodné meno:  Východoslovenská distribučná, a.s. 

So sídlom :    Mlynská 31, 042 91  Košice 

Zastúpený :                            Ing. Marián Mešter, PhD. vedúci úseku Prevádzka  

distribučnej sústavy 

Ing. Jozef Tóth, vedúci odboru Prevádzka VVN vedení 

a špecializované činnosti 

Zástupca na rokovanie  

vo veciach zmluvných :          Ing. Jana Pohlyová – technik ŠČ 

IČO :                                      36599361 

DIČ :                               2022082997 

IČ DPH:                  SK 2022082997   

Bankové spojenie            Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky  

Č.účtu :                            2008480001/8130 

Zápis v registri:   Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1411/V 

 

( ďalej len „VSD, a.s.“) 

Čl. 1 

 

 Predmetom tejto dohody o vzájomnej spolupráci je zabezpečenie prekládky hniezda 

bociana bieleho (Ciconia ciconia) z podperného bodu NN („elektrický stĺp“) v obci Rochovce  

na  pozemku parc. č. 2587/2, katastrálne územie: Rochovce, okres:  Rožňava, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 685      

 Ide o činnosť potrebnú na zabezpečenie starostlivosti o chránený druh, ktorá sa 

vykonáva na základe tejto dohody o spolupráci. 



 Keďže hniezdo sa nachádza priamo na elektrickom stĺpe, je v priamom kontakte 

s elektrickými drôtmi a môže byť potenciálnou príčinou vzniku havarijnej situácie 

a prerušenia dodávky elektrického prúdu je jeho preloženie potrebné. 

 

Čl. 2 

Práva a povinnosti Obce 

 

1. Obec zabezpečí na pozemok, ktorý je v jeho správe na parc č.326, parcela C , 

zapísaný na liste vlastníctva č.566 prekládku hniezda bociana bieleho (Ciconia 

ciconia) v spolupráci s VSD, a.s., Košice, Mlynská 31 a zodpovedá za dodržanie 

ostatných všeobecne záväzných legislatívnych predpisov na území Slovenskej 

republiky, ktoré by mohli byť dotknuté v súvislosti s prekládkou hniezda. Ak sa 

prekládka uskutočňuje na pozemku, ktorý nie je v správe  obce, obec sa zaväzuje, 

že zabezpečí písomný súhlas vlastníka takéhoto pozemku s prekládkou hniezda 

a preberá zodpovednosť za stĺp v zmysle bodu 2. tohto článku. 

2. VSD poskytne obci stĺp s náhradnou hniezdnou podložkou (ďalej len „stĺp“) za 

účelom prekládky hniezda bociana bieleho, ako je uvedené v odseku 1. tohto 

článku. Predmetný stĺp VSD odovzdáva do bezplatného užívania obci na čas 

trvania tejto dohody. Obec sa zaväzuje, že odo dňa prevzatia stĺpa do dočasného 

užívania preberá plnú zodpovednosť za starostlivosť a stav, v akom sa stĺp 

nachádza a zaväzuje sa ju zabezpečiť v plnej miere. 

3. Na základe písomnej objednávky zo strany obce, VSD môže poskytnúť služby 

a práce, potrebné na zabezpečenie starostlivosti o stĺp za úhradu. 

4. O odovzdaní a prevzatí stĺpa v zmysle tejto dohody bude vyhotovený písomný 

Protokol medzi obcou a VSD. 

 

Čl. 3 

Práva a povinnosti ŠOP SR 

 

 Bocian biely (Ciconia ciconia) je chráneným druhom živočícha a v zmysle § 35 ods. 2 

písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je 

zakázané odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha 

v jeho prirodzenom areáli. Z tohto dôvodu by bolo potrebné mať na prekládku hniezda 

bociana bieleho povolenú výnimku od Ministerstva životného prostredia SR. Prekládka 

hniezda  bociana bieleho (Ciconia ciconia) je však v tomto prípade činnosťou potrebnou na 

zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy a je realizovaná pod dohľadom ŠOP SR na 

základe tejto dohody a spolupráci. V zmysle § 40 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Ministerstvo životného prostredia SR určilo, že 

ide o činnosť potrebnú na zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy a z tohto dôvodu je 

možné hniezdo preložiť bez vydanej výnimky od Ministerstva životného prostredia SR. ŠOP 

SR poskytne obci odbornú a metodickú pomoc v súvislosti so zabezpečením prekládky 

hniezda.  

 

 



Čl. 4 

Všeobecné ustanovenia 

 

 Táto dohoda je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každá 

zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 

podpísania všetkými zmluvnými stranami. Pokiaľ z platných právnych predpisov vyplýva 

neskorší deň účinnosti tejto dohody  (napr. pre povinne zverejňované zmluvy v zmysle 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. v platnom znení), zmluva 

nadobúda účinnosť v zmysle platných právnych predpisov. 

 

 

V Rochovciach, dňa        

 

 

 

........................................................ 

starosta obce, Ing. Stanislav Levrinc 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa  

Štátna ochrana prírody SR  

 

 

 

........................................................................ 

generálny riaditeľ ŠOP SR, Mgr. Daniel Baláž 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa  

Východoslovenská distribučná, a.s. 

 

 

 

.....................................................                                          ................................................                                               

         Ing. Marián Mešter                                                         Ing. Jozef Tóth     

     vedúci úseku Prevádzka          vedúci odboru VVN vedení   

        distribučnej sústavy                                          a špecializované činnosti 


