
 

DOHODA 

o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi 

obcou Okružná 

a 

Dobrovoľnou požiarnou ochranou – Dobrovoľným hasičským zborom v Okružnej 

 

Obec Okružná a Dobrovoľný hasičský zbor v Okružnej 

           V súlade s § 10 ods.2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákona) a čl.2 ods.1, čl.7 ods.1 Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 

Slovenskej republiky (ďalej len stanov), dohodli sa na týchto ustanoveniach  

 

Čl. 1 

 Dobrovoľný hasičský zbor v Okružnej v zmysle čl.7 ods.1 stanov ako základný 

a výkonný článok organizačnej štruktúry DPO SR, bude na základe uzatvorenia dohody 

v súlade s § 33 ods.2 zákona č. 314/2001 „Dohody o spolupráci pri plnení úloh na úseku 

ochrany pred požiarmi“ plniť aj úlohy Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) 

Okružná 

 

Čl. 2 

 V oblasti plnenia úloh Dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej len DHZO)           

     Obec: 

- na návrh DHZ vymenuje po schválení Okresným riaditeľstvom Hasičského 

a záchranného zboru v Okružnej, veliteľa DHZO, 

- bude zabezpečovať odbornú prípravu veliteľa DHZO v súlade so zákonom č.314/2001 

Z. z. §37 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

- zabezpečí materiálno – technické vybavenie DHZO z finančných prostriedkov obce 

a vytvorí podmienky na finančné ocenenie členov, ktorí sa o tieto technické 

prostriedky starajú, 

- bude sa podieľať na rozvíjaní fyzickej a technickej zdatnosti členov DHZO, hlavne jej 

finančného zabezpečenia.  

 

Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ): 

- navrhne zo svojich členov osoby, s ohľadom na ich odborné predpoklady a s ich 

súhlasom do funkcie veliteľa a členov DHZO, 

- bude plniť úlohy DHZO vyplývajúce zo zákona č.314/2001 Z. z a vyhlášok 

č. 169/2002 Z. z. a č.611/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

- zabezpečí odbornú prípravu strojníkov a členov DHZO, 

- bude vykonávať údržbu materiálno – technického vybavenia DHZO z prostriedkov 

obce, 

- bude rozvíjať fyzickú a odbornú zdatnosť členov DHZO prostredníctvom taktických 

cvičení a previerok fyzickej a odbornej pripravenosti, 

- bude viesť dokumentáciu o činnosti DHZO. 



 

Čl. 3 

V oblasti plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie  

Obec: 

- na návrh DHZ vymenuje preventivára požiarnej ochrany obce, 

- zabezpečí odbornú prípravu preventivára v súlade s §32 ods.7, vyhlášky č. 121/2002 

Z. z v znení neskorších predpisov,  

- bude vytvárať vhodné podmienky na vykonanie preventívnych protipožiarnych 

kontrol a vytvorenie kontrolných skupín obce s prihliadnutím na ich odborné 

predpoklady , ich odbornú prípravu, vytvorí podmienky na finančné ocenenie členov 

kontrolných skupín, 

- bude zabezpečovať plnenie ďalších úloh na úseku požiarnej prevencie v súlade 

so zákonnými ustanoveniami.  

 

 

      Dobrovoľný hasičský zbor: 

- navrhne zo svojich členov a s jej súhlasom, osobu do funkcie preventivára požiarnej 

ochrany obce, 

- navrhne zo svojich radov s ohľadom na ich odborné predpoklady a na základe ich 

súhlasu vedúcich a členov kontrolných skupín obce, 

- za spolupráce obce, zabezpečí odbornú prípravu vedúcich a členov kontrolných skupín 

obce, 

- bude sa podieľať na vykonávaní preventívno – výchovnej činnosti v obci, 

- bude nápomocný v dohodnutom rozsahu pri spracovaní dokumentácie PO obce a jej 

vedení. 

 

Čl. 4 

Spoločné ustanovenia 

1. Na zasadnutia orgánov obce bude prizvaný zástupca DHZ, ktorého určí výbor 

DHZ. Tento zástupca bude podľa požiadaviek obce poskytovať aktuálne 

informácie  o činnosti DHZO a hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z tejto 

dohody. 

2. Obec bude s DHZ spolupracovať a finančne podporovať aj realizáciu ďalších úloh, 

a to : pri odbornej príprave ďalších funkcionárov DHZ, členov ďalších hasičských 

družstiev DHZ, overovaní ich odbornosti na súťažiach HD v obci, kultúrnej 

a spoločenskej činnosti, spracovaní histórie PO v obci a zabezpečení osláv vzniku 

hasičského zboru v obci, rozvoji, družobných vzťahov s organizáciami hasičov 

na Slovensku aj iných krajín, propagácií PO, DHZ, DHZO, obce a pod. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nemá vplyv na práva a záväzky oboch strán, týkajúcich sa dohôd 

s tretími stranami. 

2. Ustanovenia čl.1 až 4 tejto dohody budú každý rok prehodnocované 

a po odsúhlasení budú tvoriť obojstranne záväznú prílohu tejto dohody. 

 



 

 

3. Dohodu prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Okružnej na svojom zasadnutí dňa  

06.04.2017 Uznesením č. 10/2017 

4. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína 

plynúť prvým dňom nadchádzajúceho mesiaca po obdržaní písomne prejavenej 

vôle z dohody odstúpiť so súhlasom oboch strán. 

 

 

 

 

 

V Okružnej  dňa 06. 04. 2017 

 

 

 

 

 

….....................................                                           …..................................... 

         Vladimír Magač                                                           Pavol Kováč 

           Starosta obce                                                            Predseda DHZ 


