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Dohoda o spolupráci 

pri prekládke bocianieho hniezda 

uzavretá v zmysle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

medzi týmito stranami: 

Názov: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Sídlo: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 

Konajúci: RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ 

IČO: 17058520 

IČ DPH: SK2021526188 

Forma: príspevková organizácia zriadená MŽP SR na základe 

rozhodnutia ministra životného prostredia SR zo dňa 5.12.2007 

č. 75/2007-1.8. v platnom znení 

Osoba zodpovedná za 

plnenie zmluvy: Mgr. Michal Kalaš, riaditeľ správy 

Správa Národného parku Malá Fatra 

(ďalej len „ŠOP SR“) 

a 

Obchodné meno: Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

Konajúci: Mgr. Ing. Marek Štrpka, generálny riaditeľ 

IČO : 36 442 151 

DIČ : 2022187453 

IČ DPH: SK2022187453 

(ďalej len „Stredoslovenská distribučná“) 

Čl. 1 

1. Predmetom tejto dohody je úprava práva povinností strán pri zabezpečení prekládky hniezda 

bociana bieleho (Ciconia ciconia) z miesta jeho nevhodného umiestnenia na podpernom bode NN 

(„elektrický stĺp“) v obci Varín  na pozemku parc. č. 805/6, v katastrálnom území obce Varín, 

okres Žilina, zapísanom na liste vlastníctva č. 2927, ktorý je vo vlastníctve fyzickej osoby. 

2. Zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho na základe tejto dohody je činnosťou potrebnou 

na zabezpečenie starostlivosti o chránený druh vtákov. Strany dohody zhodne vyhlasujú, že 

dôvodom prekládky hniezda je skutočnosť, že hniezdny materiál existujúceho bocianieho hniezda 

sa nachádza na funkčnom oceľovom stožiari elektrického vedenia,  tento materiál vypadáva 

z hniezda a existuje reálne nebezpečenstvo (najmä počas veterného a daždivého počasia) vzniku 

elektrického skratu, ktorý by okrem dočasného výpadku elektrického prúdu v príslušnej oblasti 
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mohol spôsobiť aj vznietenie samotného hniezda a usmrtenie bocianov na hniezde v hniezdnom 

období.  

 

Čl. 2 

Práva a povinnosti strán 

 

1. ŠOP SR sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť ako  správca nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky -  pozemku parc. č. 

KN C 669/4, záhrada o výmere 1015 m², v katastrálnom území Varín, obec Varín, okres 

Žilina, zapísanom na liste vlastníctva č. 2130, Stredoslovenskej distribučnej, a.s. prístup na 

pozemok a súčinnosť potrebnú na umiestnenie stĺpu s hniezdnou podložkou a umiestnenie 

hniezda bociana bieleho (Ciconia ciconia) naň, 

b) ohlásiť vykonanie drobnej / jednoduchej stavby - betónového stĺpu o výške 12 – 15 metrov 

s hniezdnou podložkou na novom mieste uvedenom vyššie pod písm. a) a znášať správne 

poplatky s tým spojené,  

c) poskytnúť Stredoslovenskej distribučnej pri plnení povinností podľa ods. 2 tohto článku 

špeciálnu hniezdnu podložku pre vytvorenie náhradného hniezda a odbornú, metodickú a 

personálnu pomoc a poradenstvo týkajúce sa starostlivosti o chránený druh bociana bieleho 

(Ciconia ciconia), a to prostredníctvom zamestnancov Správy Národného parku Malá Fatra.   

 

2. Stredoslovenská distribučná sa zaväzuje na vlastné náklady a zodpovednosť vykonať: 

a) zloženie predmetného hniezda z miesta jeho súčasného nevhodného umiestnenia uvedeného 

v čl. 1 ods. 1 tejto dohody,  

b) premiestnenie predmetného hniezda na nové miesto uvedené v čl. 2 ods. 1 písm. a) tejto 

dohody,  

c) postaviť a prenechať na dobu trvania súhlasu vlastníka pozemku uvedeného v čl. 2 ods. 1 

písm. a) tejto dohody na bezodplatné premiestnenie predmetného hniezda betónový stĺp 

o výške 12 – 15 metrov,  

d) osadiť predmetné hniezdo na betónový stĺp o výške 12 – 15 metrov s hniezdnou podložkou 

poskytnutou zo strany ŠOP SR na novom mieste uvedenom v čl. 2 ods. 1 písm. a) tejto 

dohody. 

 

Čl. 3 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. 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. Všeobecne, z uvedeného 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.  

 

2. 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 prekládka hniezda bociana bieleho 

z dôvodov uvedených v tejto dohode je činnosťou potrebnou na zabezpečenie starostlivosti 
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o chránené druhy a z tohto dôvodu je možné hniezdo preložiť bez vydanej výnimky od 

Ministerstva životného prostredia SR.  

 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá na 

základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy sú 

dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto dohode je možné robiť len formou písomných dodatkov 

podpísaných oboma stranami. 

 

3. Na právne vzťahy založené touto zmluvou v častiach, ktoré nie sú vyslovene upravené 

ustanoveniami tejto zmluvy platia primerane príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona o ochrane prírody a krajiny a ďalších 

súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

4. Dohoda je vyhotovená v  dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana 

dostane jedno vyhotovenie. 

 

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

 

 

 

za Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky:  

 

V Banskej Bystrici, dňa .........................                      ............................................... 

RNDr. Dušan Karaska                                                                                         

generálny riaditeľ ŠOP SR 

 

 

 

za Stredoslovenskú distribučnú, a.s.                                                 

 

V Žiline,  dňa   ........................                                     ............................................... 

                                                                                         Mgr. Ing. Marek Štrpka 

                                                                                         generálny riaditeľ SSD, a.s.                                                                                       

 


