Zmluva o spolupráci
pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi
Obec Podhájska
Zastúpená: Mgr. Romanom Ivanom starostom obce
IČO: 00309192
DIČ: 2021059425
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK33 0200 0000 0001 7572 7172

(ďalej len Obec Podhájska)
a
Obec Trávnica
Hlavná 37/65
941 46 Trávnica
Zastúpená: Ing. Emilom Ivanom, starostom obce
IČO: 00309320
DIČ: 2021059469
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK14 0200 0000 0001 7222 7172

(ďalej len Obec Trávnica)
Obec Trávnica a Obec Podhájska spolu ďalej ako „zmluvné strany“ sa v súlade s ust. § 33 a
nasl. Zákona č. 314/2001 Z.z. o Ochrane pred požiarmi v platnom znení dohodli na tejto
zmluve (ďalej len „ Zmluva“) na nižšie uvedených podmienkach.
Preambula
1. DHZO Trávnica so sídlom v Trávnici je hasičská jednotka, ktorá plní funkciu na úseku
ochrany pred požiarmi, za účelom zabezpečenie ochrany života, zdravia fyzických osôb,
majetku a životného prostredia pred požiarmi.
2. Obec Trávnica je subjektom povinným plniť úlohy na úseku ochrany pred požiarmi
vyplývajúce z ustanovení zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení
(ďalej len Zákon o ochrane pred požiarmi), v súlade s vyhláškou MV SR č. 611/2006 Z.z. o
hasičských jednotkách v platnom znení (ďalej len Vyhláška o hasičských jednotkách).
Čl.1
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o spolupráci v oblasti plnenia úloh
dobrovoľného hasičského zboru obce v zmysle ustanovení § 33 v súlade s ust. § 57 a násl.
Zákona o ochrane pred požiarmi v spojení s Vyhláškou o hasičských jednotkách na
zabezpečenie ochrany života, zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred
požiarmi, a to plnením úloh a povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi na
území obce Podhájska.
Čl. 2
Účel
Účelom spolupráce medzi Obcou Podhájska a Obcou Trávnica na základe tejto zmluvy je
plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi na území obce Podhájska, súvisiace so
zdolávaním požiarov, vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach (napr. likvidácia sršňov a iné) a na zabezpečenie ochrany života,
zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a inými mimoriadnymi
udalosťami.
Obec Trávnica sa ďalej zaväzuje, na základe tejto zmluvy zabezpečiť nasledovné:
- starostlivosť o protipožiarny vozík obce Podhájska,

-

kontrolu funkčnosti protipožiarnych hydrantov podľa zoznamu určených obcou
Podhájska a následne informovať spätne o ich stave funkčnosti zaslaním na email:
starosta@obecpodhajska.sk ,
ukážky cvičného požiarneho poplachu v Základnej škole Podhájska,
zabezpečiť asistenčnú požiarnu hliadku pri akciách organizovaných obcou Podhájska,
iné podľa vzájomnej dohody.

Čl. 3
Čas trvania
1. Táto zmluva sa uzatvára na určitú a to od 01.10.2021 do 31.12.2022. V prípade dohody
oboch zmluvných strán je možné čas trvania zmluvy predĺžiť.
Čl. 4
Osobitné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli a obec Podhájska vyhlasuje, že za účelom zabezpečenia ochrany
života, zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a inými
mimoriadnymi udalosťami, bude vyvíjať činnosť smerujúcu k rozvoju DHZO Trávnica a jeho
materiálno-technického vybavenia.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že obec Podhájska sa zaväzuje poskytnúť finančný príspevok
určený a schválený obecným zastupiteľstvom obce Podhájska dňa 13.09.2021 vo výške 2,50 €
na obyvateľa ročne (k 1.1. bežného roku) a to na účet obce Trávnica IBAN: SK14 0200 0000
0001 7222 7172 za účelom zabezpečenia hasičskej jednotky na úseku ochrany pred požiarmi.
Za rok 2021 sa výška finančného príspevku vypočíta alikvotnou časťou.
Čl.5
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po zverejnení na web stránke Obce Podhájska a aj web stránke Obce
Trávnica.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek z nich má právo túto zmluvu vypovedať
písomnou výpoveďou doručenou druhej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína
plynúť od 1. dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.
3. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy stratia platnosť alebo účinnosť, ostávajú ostatné
ustanovenia v platnosti. V prípade, môže niektoré ustanovenie stratí platnosť, alebo účinnosť,
zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok, prípadne dohodu, ktorá bude obsahom čo
najviac zodpovedať obsahu pôvodného ustanovenia, pričom obdobne sa bude postupovať aj
pri akejkoľvek nejasnosti v texte.
4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomným dodatkom po vzájomnom
súhlase zmluvných strán, podpísanými oboma zmluvnými stranami, pričom dodatky musia
byť priebežne očíslované s uvedením dátumu a miesta ich podpisu.
5. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho po jednom exemplári pre každú
zo zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali a že ich skutočnú, vážnu a
slobodnú vôľu, že nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na
dôkaz čoho je vlastnoručne podpisujú.
V Trávnici, dňa 30.09.2021
...............................................
Ing. Emil Ivan
starosta obce Trávnica

V Podhájskej, dňa 30.09.2021
.................................................
Mgr. Roman Ivan
starosta obce Podhájska

