v

lt—z/c;/;g<

DOHODA 0 SPOLUPRÁCI PRI
PREKLÁDKE BDCIANIEHO HNIEZDA
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medzl lýmllu zmluvnýml stranami:
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Obec: Kecerovce (ďalej len obec)
sl'dlo: Kecerovce 91,044 47 Keceruvce
Zastúpený: Miroslav Gal-vznufaL mmm
IČO» 01) 324 199
(ďalej len „vl/wc")
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(d'-lej len „šor sn“)
štátu. ochran.- prírody Shvenskej republiky.
prĺmdy

Správa: Regiunálne cenlrum ochrany
v Prešove
Sídlo: Šválulu 4, 080 os Prešov
nulu. Kumlu, gcnen'lny riadilel' sop sn
Zaskúpeny':
lČo : 17 058 52»
(ďalej len „ŠOP SR"»
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Východoslnvemki dislrihuěná. a.s.
Mlynská 31. 042 91 Kalite
Ing. Marián Mašler. PhD. vedúci úseku Prevádzka
distribučnej súsla
Ing. lozef Tóth, vedúci odboru Prevádzka VV'N vedení

as

Obchodné mena:
So sl'dlum .
Zastúpmy' :

\!

Špocialímvanč činnosli

di

nM

Záslupca na rokovanie
Ing Miroslav Praščák. špecialism-luhnická oblasť
vo veciach zmluvných .
IČO
36599361
2022032997
DI
IČ DPH.
SK 2022082997
Bankové spojeni:
Cillbank Eumpe plc, pobučkll zahraničnej banky
Č.úČÁu.
200845000l/8130
(
regřsler
Zápis v rcglstri: )hchodny'
Dkre.l'rlěhn .m'du Kuřice [ Oddiel. Sa, Vložka č :HII/V
( ďalej len ..VSD. a.s.“)
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Predmetom lejm dohody u vzájomnej spoluprácl j: zabezpečeni: prekládky hniczda
bnclana bieleho (Omnia cicarlía) z podpeméhc bodu NN (..elckln'cký slĺp“) v obci
Plvlnvce na pozmku parc. č. 332, kalaslrállle územie; Kecerovce. okres: Košice nkolie,
zapísaný na Ilslc vlastníctva č. 3 10.
ide o činnosť potrebnú na zabezpečcme slamstlhosti a chránený druh, ktorá sa
vykonáva na základe ::le dohody spolupráci.
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Čl. 2
Práva a povinnosli Obce
l

Ed

Kedze hniezdo sa nachádza priamo na eleklrickom sllpe. je vpnamorn konlnkle
seleklrrok i dronni a moze byť poleneiálnou príčinnu poranenia hociann ako aj vzniku
havarijnej snuaeie a prerusenia dodávky clekmckého prúdu, je jeho prelužcnic polrebne.

Obec zabezpečí na pozemok. pare. e. 253/2. znpisaný na Ilsle vlaslnlelva o. 316
prekladku hniezda booiana bieleho (Ciconia cicnm'a) vspolupraoi
a.s.,
Košice, Mlynská 31 aaodpoveda za dodrzanie osranry'oh vseobecne záväzných
legislall'vnych predpisov na uzemi Slovenskej republiky, klore' by mohli byr
dolknulé vsuvislosd sprekládknu hniezda, Ak sa prekládka uskuroolluje na
pozemku. ktorý nie je vsprave obce. obec sa uväzuje. že zabezpebl pisomný
súhlas vlaslnika takéhulu pozemku s prekladknu hniezda a prebera zodpovednosr

4.

poskylne obci sú„ snáhradnou hnlezdnuu podložkou (ďalej len ..slĺp“) za
účelom prekladky hniezda bnciana bieleho. ako je uvedené vodseku l. lolno
článku. Prcdmelný slip vsn odovzdáva du bezplalnéhu u aula obci na čas

vsn
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za sll'p v zmysle budu 2. (ohm článku.

trvania lejlo dohody. Obec sa zaväzuje. ze odo dňa prevzalia sllpa do dučnsnéhn
užívania preberá plnu mdpovednosf za slamsllimsf nsrav, vakom sa slip
nachádza a zaväzuje sa ju zabezpeoir v plnej miere.
Na základe písomnej objednávky zo slrmy obce. vso moze poskylnur služby
a práce. polrebne na zabezpečenie slarosxlivosli o slíp za úhradu.
codovzklani nprevzali sll'pa vzmysle lejm dohody bude vyholovmý písumný
prolokol medzi obalu a
vsn.
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Čl. 3
Práva a povinnosli ŠOP SR

a

a te

di

Bocian biely (Ciconia eieonlnl je chráneným dmhom živočícha a v zmysle 35 ods. 2
písm. b) ?ikonx č. 543/2002 z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsioh predpisov je
zakázané odslranovar alebo umyselne poškudzoval' alebo nieir' hniezda chráneného zivoeieha
v jeho prirodzenom areáli. ZlnI-lm dôvudu by bolo potrebné mať na prekladku hniezda
boerana bieleho pnvulcnú výnimku od Minislerslvn žlvoLného prosrredia SR. Prekládka
hniezda bociana hlelcho [Groma ocom-ul je však v tomto prípade činnosťou polrebnou na
zabezpečeni: smraslllvosli ouhránene' dnrhy a je realizovaná pod dohradom ŠOP SR na
základe leylo dohody a spolupráci. v zmysle & 40 ods. l zákona č. 543/2002 z. z o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsieb predpisov Minisrersrvo živulnél-ln proslredia SR určilo. ze
nie o činnosť potrebnú na zabezpečenie slamsllivosli o chránené dmhy a zloluo dôvodu je
možne hniezdo prelozil' bez vydanej vy'mmky od Minislersrva zivolneho proslredia SR. sop
sn poskymo obci odbormi n melodickú pomoc v suvislosn so zabezpečeniu. prekládky
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Čl. 4
Všeobecné uslanovenia
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Táto dohoda je vyhorovena všlymch originálnych vyhoroveniach. pričom kazda
zmluvna srrana doslane Jedno vyhorovenie. Dohoda nadobúda plalnosl' a ucinnosr' dnom jej
podpisanio vserkými zmluvnými snahami. Pokiaľ zplarnýeh právnych predpisov vyplýva
neskorsi den účinnosti rejro dohody (napr. pre povinne zverejnovane zmluvy vzrnysle
zákona oslobodnom prisrupe k informáciám c. 211/2000 z. z vplnmom zneni), zmluva
nadobúda účinnosť v zmysle plamyclr právnych predprsov.

již. .ĺľ/LL

31. 03. ZDZI
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slamsla obce. Miroslav Gahslaufal
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Šlálna ochrana prirody SR

generalny riadllel' šor SR. RNDr. Dusan Karuska

tummm patkou
Wm

mmm/1mm
'em-ummu
“'a?“
Východosluvenská distribučná.
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Marian Mesrer

v úci úseku Prevádzka
disrribucnej súsravy

1.5.

Ing. Juzszmh
vedúci odhonr VVN vederri
a špecialimvané cinnosn

