
Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce
uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Obec Horná Súča
so sídlom Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča
zastúpená Ing. Jurajom Ondračkom, starostom obce
bankové spojenie ČSOB, a.s.
IBAN: SK14 7500 0000 0040 2261 1134
IČO: 00 311 561
DIČ: 2021091479

a

Obec Skalka nad Váhom
so sídlom Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom
zastúpená Antonom Horečným, starostom obce
bankové spojenie Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK09 0900 0000 0051 5264 2945
IČO: 00 311 961
DIČ: 2021079940

Preambula
Zmluvné strany pri uzatvorení tejto zmluvy prehlasujú, že na území obce Skalka

nad  Váhom nie  je  na  zdolávanie  požiarov  a  likvidáciou  mimoriadnych  udalostí  na
základe zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
zriadená hasičská jednotka a,  že obec Horná Súča v zmysle § 15 ods.  1 písm. b)
zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov má na
účely zdolávania požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a
iných mimoriadnych udalostiach zriadený akcieschopný dobrovoľný hasičský zbor obce.
Personálne  obsadenie  a  materiálno  technické  vybavenie  „Dobrovoľného  hasičského
zboru  obce  Horná  Súča"  (ďalej  len  DHZO  Horná  Súča)  umožňuje  plnenie  úloh
stanovenú  legislatívou,  teda  likvidáciu  požiarov  a  vykonávanie  záchranných  prác.
Dobrovoľný hasičský zbor obce Horná Súča ( ďalej len DHZO Horná Súča) je výkonnou
organizačnou zložkou obce Horná Súča. Zároveň zmluvné strany prehlasujú, že pred
podpísaním  tejto  zmluvy  obecné  zastupiteľstvá  jednotlivých  obcí  schválili  zmluvu  o
vytvorení  spoločného  dobrovoľného  hasičského  zboru  obcí  v  zmysle  §  33  ods.  3
zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

čl. I.
Vymedzenie predmetu zmluvy

Obec Horná Súča ako zmluvný partner obce Skalka nad Váhom, poskytuje v
obci  pôsobiaci  DHZO  na  vykonanie  zásahu  pri  zdolávaní  požiarov,  vykonávanie
záchranných prác pri  živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,  ktoré
vzniknú na území obce Skalka nad Váhom, ktorá je účastníkom zmluvy. DHZO Horná
Súča  bude  plniť  na  základe  tohto  dokumentu  úlohy  spoločného  dobrovoľného
hasičského zboru obci.

Zriaďovateľ  DHZO  sa  zaväzuje  plniť  úlohy  hasičskej  jednotky  v  zmysle  §30
ods.1) a §35 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších.

Pri  vzniku  požiaru,  vykonávaní  záchranných  prác  pri  živelných  pohromách  a
iných mimoriadnych udalostiach v zásahovom obvode zmluvných strán, rozhoduje o
nasadení  síl  a  prostriedkov  dobrovoľného  hasičského  zboru  obce  zriaďovateľ  resp.



podľa §20 písm. h) a §21 písm. e) krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne, resp. okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne.

Pri  vyžiadaní  pomoci  súčasne  z  viacerých  miest  majú  prednosť  prípady,  v
ktorých ide o záchranu bezprostredne ohrozených osôb a o likvidáciu mimoriadnych
udalostí v miestach, kde hrozí ich rozšírenie a je predpoklad ohrozenia veľkého počtu
osôb alebo veľkých strát na majetku.

čl. II.
Oblasti spolupráce

Zmluvné strany na základe písomnej dohody podľa §33 ods. 1 a 3 zriaďujú po
prerokovaní  s  krajským  riaditeľstvom  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Trenčíne
spoločný  DHZO.  Úlohy  spoločného  dobrovoľného  hasičského  zboru  obce  bude  pre
zmluvné strany zabezpečovať  podľa  §30 ods.1)  a  §35 zákona č.  314/2001 Z.  z.  o
ochrane pred požiarmi v  znení  neskorších predpisov hasičská jednotka obce Horná
Súča.

čl. III.
Postup pri vzniku mimoriadnej udalosti

Pri  vzniku  požiaru,  vykonávaní  záchranných  prác  pri  živelných  pohromách  a
iných mimoriadnych udalostiach v zásahovom obvode zmluvných strán, rozhoduje o
nasadení  síl  a  prostriedkov  dobrovoľného  hasičského  zboru  obce  zriaďovateľ  resp.
podľa §20 písm, h) a §21 písm. e) krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne,  resp.  okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne.
Ohlasovňa požiarov je zriadená na každej obci. Každá mimoriadna udalosť musí byť
neodkladne ohlásená na linku tiesňového volania tel.  číslo  150 resp.  112,  následne
+421 918 500 836 (Juraj Ondračka) resp. +421 902 094 769 (Juraj Čapák), kde správu
preberie  veliteľ  družstva  hasičskej  jednotky  obce  Horná  Súča.  Operačné  stredisko
krajského  riaditeľstva  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Trenčíne  vyšle  na  zásah
potrebné  sily  a  prostriedky  jednotky  HaZZ  a  dobrovoľného  hasičského  zboru  obce
Horná Súča. Pri nasadení jednotiek platia podľa §41 ods. 4 zásady určovania veliteľa
zásahu s prednostným velením.

čl. IV.
Financovanie spoločného DHZO

Jednotlivé zásahy spoločného hasičského zboru vykonané pre obec Skalka nad
Váhom budú  predmetom  samostatného  vyúčtovania,  pričom  zriaďovateľ  DHZ0  má
právo vyúčtovať si náhradu hotových výdavkov vynaložených na daný konkrétny zásah
(najmä spotrebované PHM, nákup výzbroje, výstroje a materiálu).

Výška vyúčtovanej náhrady za zásahovú činnosť bude predmetom vzájomného
odsúhlasenia oboma zmluvnými stranami. Takto určená čiastka náhrady bude splatná v
lehote do 15 dní od jej odsúhlasenia.

čl. V.
Platnosť zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s platnosťou a účinnosťou od podpisu
starostov  dotknutých  obcí.  Každá  obec  môže  od  tejto  zmluvy  odstúpiť  k  31.12.
kalendárneho roka, pričom odstúpenie musí byť písomné a odstupujúca obec musí o
tejto  skutočnosti  informovať  dotknutú  obec,  DHZO  ako  aj  krajské  riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. Písomný dokument o odstúpení musí byť
ostatným zmluvným stranám doručený  najneskôr  do  31.10.  kalendárneho  roka,inak
odstúpenie nenadobudne účinnosť. Platnosť' zmluvy môže byť ukončená aj dohodou



zmluvných strán,

čl. VI.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je uzatvorená ako rámcová zmluva upravujúca zásady spolupráce
jednotlivých obcí  pri  vytvorení  a  fungovaní  spoločného obecného hasičského zboru,
vyjadruje  vôľu  všetkých  zúčastnených  zmluvných  strán,  ktoré  ju  na  znak  súhlasu
opatrujú podpismi svojich štatutárnych zástupcov starostov, pričom každá zo zmluvných
strán  prehlasuje,  že  obsah  tohto  dokumentu  prerokovala  na  svojom  obecnom
zastupiteľstve a že tento bol schválený obecným zastupiteľstvom, Zároveň sa zmluvné
strany zaväzujú tento dokument ako zmluvu povinne zverejňovanú podľa ust. §- u 5a
Zák. Č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
uverejniť na webovom sídle účastníka tejto zmluvy.

V Skalke nad Váhom dňa . . . . . . . . . . . . . . . . V Hornej Súči dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Za Obec Skalka nad Váhom, Anton Horečný - starosta obce

Za Obec Horná Súča, Ing. Juraj Ondračka - starosta obce

Za Dobrovoľný hasičský zbor obce Horná Súča, Juraj Čapák - veliteľ DHZO


