DOHODA O SPOLUPRÁCI
PRI PREKLÁDKE BOCIANIEHO HNIEZDA
medzi týmito zmluvnými stranami:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Milan Boroš
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Martin Hatala
IČO: 17 058 520
(ďalej len „ŠOP SR“)
a
Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36, Bratislava 817 15
Zastúpený: JUDr. Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka
Ing. Boris Brunner, námestník generálnej riaditeľky
IČO: 17 335 345
DIČ: 2021007021
Zápis v registri: Iná právnická osoba, neštátna a nezisková organizácia, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka
číslo: 35/B
(ďalej len „SPF“)
a
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Štatutárny orgán: Mgr. Ing. Marek Štrpka, generálny riaditeľ
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Alena Skrisová
IČO: 36 442 151
DIČ: 2022187453
IČ DPH: SK2022187453
Zápis v registri: Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 10514/L
(ďalej len „SSE-D, a.s., Žilina“)
a
Obec: Nededza
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Zastúpený: starosta obce PhDr. Peter Vajda
IČO: 00321516

Čl. 1
Predmetom tejto dohody o vzájomnej spolupráci je zabezpečenie prekládky hniezda
bociana bieleho (Ciconia ciconia) – odstránenie nevhodne umiestneného hniezda na stĺpe
el. vedenia 22 kV (majetok SSE-D, a.s., Žilina) na pozemku parc. KN-C č. 474 v zastavanom
území obce Nededza a inštalácia špeciálnej náhradnej hniezdnej podložky na existujúcom
stĺpe verejného osvetlenia, ktorý sa nachádza na pozemku parc. KN-E č. 1/4 v zastavanom
území obce Nededza, zapísanom na liste vlastníctva č. 1262 a je majetkom SR, v správe SPF.
Dôvodom plánovanej prekládky je skutočnosť, že hniezdny materiál existujúceho
bocianieho hniezda, ktoré sa nachádza na funkčnom oceľovom stožiari el. vedenia 22 kV,
začína zasahovať do priestoru el. vodičov, a existuje reálne nebezpečenstvo (najmä počas
daždivého počasia) vzniku elektrického skratu, ktorý by okrem dočasného výpadku el. prúdu
v príslušnej oblasti mohol spôsobiť aj vznietenie samotného hniezda a usmrtenie bocianov
na hniezde v hniezdnom období.
Stĺp verejného osvetlenia na pozemku parc. KN-E 1/4, na ktorom je plánovaná inštalácia
špeciálnej hniezdnej podložky, bol vybratý v spolupráci s obcou Nededza, na základe
technických možností a praktických skúseností pri riešení podobných prípadov.

Čl. 2
Práva a povinnosti SPF, obce Nededza a SSE-D, a.s., Žilina
1. SPF bezodplatne poskytne pozemok vo vlastníctve SR (k. ú. Nededza, parc. KN-E č. 1/4,
LV č. 1262), na ktorom sa nachádza betónový stĺp verejného osvetlenia, umožňujúci
bezpečné a vhodné umiestnenie náhradnej hniezdnej podložky pre vytvorenie hniezda
bociana bieleho. SPF zabezpečí písomný súhlas, ktorý umožní poskytnutie pozemku
vo vlastníctve SR na prekládku hniezda bezodplatne. Písomný súhlas SPF je súčasťou
tejto Dohody o spolupráci.
2. Obec Nededza umožní ŠOP SR – Správe NP Malá Fatra v spolupráci so SSE-D, a.s.,
Žilina na existujúci betónový stĺp verejného osvetlenia (parc. KN-E 1/4) inštalovať
špeciálnu náhradnú hniezdnu podložku s pripraveným hniezdnym materiálom, ktorá
umožní bezproblémové hniezdenie bocianov bielych v hniezdnom období. Obec Nededza
poskytne predmetný betónový stĺp na účely vytvorenia náhradného bocianieho hniezda
na dobu neurčitú bezodplatne. Písomný súhlas obce Nededza je súčasťou tejto dohody
o spolupráci.
3. SSE-D, a.s., Žilina poskytne pracovníkom ŠOP SR – Správa NP Malá Fatra
vysokozdvižnú pracovnú plošinu umožňujúcu bezpečnú inštaláciu špeciálnej hniezdnej
podložky (poskytne ŠOP SR) na stĺp verejného osvetlenia (parc. KN-E č. 1/4) a následne
zabezpečí odstránenie existujúceho hniezda bociana bieleho na oceľovom stĺpe el. vedenia
22 kV, vedúceho cez k. ú. Nededza (parc. KN-C č. 474) v mimohniezdnom období,
t. j. od 1. 9. 2017 do 31. 3. 2018.
4. O vykonaní prekládky – inštalácii náhradnej hniezdnej podložky a odstránení pôvodného
bocianieho hniezda v zmysle tejto dohody bude vyhotovený písomný Protokol medzi
ŠOP SR, SPF, SSE-D, a.s., Žilina a Obcou Nededza.

Čl. 3
Práva a povinnosti ŠOP SR
Bocian biely (Ciconia ciconia) je chráneným druhom živočícha európskeho významu
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 o 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 – Správa NP Malá Fatra, Varín zabezpečí špeciálnu hniezdnu podložku
pre vytvorenie náhradného hniezda a poskytne SSE-D, a.s., Žilina odbornú, metodickú
a personálnu pomoc v súvislosti s realizáciou prekládky predmetného hniezda (inštalácia
podložky, odstránenie pôvodného hniezda).

Čl. 4
Všeobecné ustanovenia
Táto dohoda je vyhotovená v ôsmich originálnych vyhotoveniach, pričom každá zmluvná
strana dostane dve vyhotovenia. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Prílohy
Písomný súhlas Slovenského pozemkového fondu, Bratislava
Písomný súhlas Obce Nededza
List ŠOP SR s Určením Ministerstva životného prostredia SR podľa §29 písm. c) a §40 ods. 1
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

za ŠOP SR:
V Banskej Bystrici, dňa .........................

...............................................
Ing. Milan Boroš
generálny riaditeľ ŠOP SR

za SPF:
V Bratislave, dňa ................................

...............................................
JUDr. Adriana Šklíbová
generálna riaditeľka SPF

...............................................
Ing. Boris Brunner
námestník generálnej riaditeľky SPF

za SSE-D, a.s., Žilina
V Žiline, dňa ........................

...............................................
Mgr. Ing. Marek Štrpka
generálny riaditeľ SSE-D, a.s., Žilina

za Obec Nededza
V Nededzi, dňa .............................

...............................................
PhDr. Peter Vajda
starosta Obce Nededza

