
Zmluva o \/ytvorení spoločného dobrovol'ného hasičského zboru obce
medzi obcou NedožeryiBrezahy

a

obcou Lazahy

Preambula

Zmluvné  strany  pri  uzatvorení tejto  zmluvy  prehlasujú,  že  na  území jednotlivých  obcí  nie  sú

na   zdolávanie   požiarov   a likvidáciou   mimoriadnych   udalosti'   na   základe   zákona   314/2001   Z.   z.

o ochrane   pred   požiarmi   vznenĺ   neskorších   novelizáciĺ   a doplnkov   zriadené   hasičské  j.ednotky   ,

s výnimkou obce Nedožery-Brezany,  ktorá  má  na  účely zdolávania  požiarov a  likvidáciu  mimoriadnych

udalostí  podľa   hore   uvedeného   zákona   zriadený  akcieschopný   dobrovoľný     hasičský  zbor  obce,

ktorého personálne obsadenie a materiálno -technické vybavenie  umožňuje  plnit` funkciu stanovenú

legislatívou,  teda   zdolávať  požiare,   likvidovat'  následky   mimoriadnych   udalostí,   povodne,   živelné

pohromy a podobne.  Dobrovoľný   hasičský zbor   obce  Nedožery-Brezany ( ďalej  len  DHZO  Nedožery-
Brezany)   je   výkonnou   organizačnou   zložkou   obce   Nedožery-Brezany.   Zároveň   zmluvné   strany

prehlasujú,  že  pred  podpísaním tejto zmluvy obecné zastupiteľstvá jednotlivých  obcí schválili  zmluvu

o vytvorení spoločného dobrovoľného   hasičského zboru obcí.

čl.   I.

Vymedzenie predmetu zmluvy

Obec  Nedožery-Brezany  ako  zmluvný  partner obce  Lazany,  poskytuje  v obci  pôsobiaci  DHZO

na  vykonanie  zásahu  pri  mimoriadnych  udalostiach,  ktoré  vzniknú  na  území  obce  Lazany,  ktorá  je

účastníkom    zmluvy.    DHZO    Nedožery-Brezany   bude    plniť   na   základe   tohto   dokumentu    úlohy

spoločného dobrovoľného hasičského zboru obcí. Zásah  DHZO  je   podmienený aktuálnou možnosťou

vykonônia  zásahu,  materiálno  -  technickým  a personálnym  stavom  jednotky.  Posúdenie  možnosti

zásahu  je  v kompetencií  zriaďovateľa   resp.  velíteľa  jednotky.    0 nasadení  síl  a  prostriedkov  DHZO

rozhoduje podra §21  písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred  požiarmi  Koordinačné stredisko

integrovaného záchranného systému v Trenčíne,  resp. okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného

zboru v Prievidzi.

č.  //.

Oblasti spolupráce

Zmluvné  strany  na  základe  písomnej  dohody  podľa  §33  ods.  1  a 3  zriaďujú  po  prerokovaní

sokresným    riaditeľstvom    Hasičského    azáchranného    zboru    vprievidzi    spoločný    DHZO.    Úlohy

spoločného  hasičského zboru  bude  pre  zmluvné  strany zabezpečovať   podra  §35  zákona  č.  314/2001

Z. z. o ochrane pred požiarmi hasičská jednotka obce Nedožery-Brezany .

čl.   III.

Postup pri vzniku mímoriadnej udalosti

Pri vzniku  mimoriadnej  udalostí v zásahovom  obvode zmluvných  strán,  rozhoduje o nasadení

síl a  prostriedkov hasíčského  zboru obce   podľa  §21  písm.  c)  zákona  č.  314/2001 Z.  z. o ochrane  pred

požiarmi  KOS  IZS  v Trenčíne  ,  resp.  okresné  riaditerstvo  Hasičského  a záchranného  zboru  v Prievidzi.

Ohlasovňa   požiarov  je  zriadená   na   každej  obci.   Každá   mimoriadna   udalosť  musí  byt'  neodkladne

ohlásená  na  núdzové tel.  čĺslo  150  resp.  11Z,  následne  +421917760290  resp.+421  907264002,

kde  správu  preberie  velitel' družstva  hasičskej jednotky obce  Nedožery-Brezany.  Koordinôčné

stredisko  integrovaného  záchranného  systému   vyšle  na  zásah  potrebné  sily  a prostriedky jednotky



okresného riaditerstva  Hasičského a záchranného   zboru v Prievidzi a dobrovoľného hasičského zboru

obce  Nedožery-Brezany.  Pri  nasadení  jednotiek  platia  podra  §41  ods.  4  zásady  určovania  veliteľa

zásahu s prednostným velením.

čl.  IV.

Financovanie spoločného DHZO

Spoločný   hasičský  zbor  bude  financovaný   zmluvnými   stranami   nasledovne.   Obec   Lazany

bude od  podpisu  zmluvy  poskytovať na  činnost' spoločného  hasičského  zboru  dotáciu vo výške  1400

Eur  ročne  v prospech  zriad'ovateľa  DHZO   Nedožery-Brezôny  ,  t.j.  obce  Nedožery-Brezany  vždy  k 1.

januáru   pri'slušného   kalendárneho   roka,   pričom   dotácia   bude   použitá   na  financovanie  zásahovej

činnosti   DHZO  a   nákup  PHM.  V prípade  zvýšenej  požiadavky  na   rozpočet  obce  Lazany  na  základe

väčšieho  počtu  mimoriadny situácii' v obci Lazany je zriaďovateľ DHZO oprávnený požadovat' zvýšenie

dotácie   s príslušným  vydokladovaním   zvýšených   nákladov.   Po   podpise   tejto   zmluvy  sa   poskytne

dotácia  za  rok  2016 v alikvotnej  čiastke.  V prípade  zvýšenej  požiadavky  na  rozpočet  obce  lazany  na

základe väčšieho  počtu  mimoriadny situácií v obci  Lazany je  zriad`ovateľ DHZO  oprávnený  požadovat'

zvýšenie finančného daru s príslušným vydokladovaním  zvýšených  nákladov.

č.V.

Platnosť zmluvy

Táto  zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  neurčitú,  s platnost`ou   a účinnosťou   od  podpisu  starostov

dotknutých  obcí.   Každá  obec  môže  od  tejto  zmluvy  odstúpiť  k31.12.  kalendárneho  roka,   pričom

odstúpenie  musí  byť  pi'somné    a odstupujúca  obec  musí  o tejto  skutočnosti  informovat'  dotknutú

obec,   DHZO   ako   aj      okresné   riaditerstvo   Hasičského   a záchranného   zboru   v prievidzi.   Písomný

dokument   o odstúpení   musí   byt'   ostatným   zmluvným   strônám      doručený   najneskôr   do   31.10.

kalendárneho roka, inak odstúpenie  nenadobudne účinnosť.

čl.  VI.

Záverečné ustanovenia

Táto  zmluva je  uzatvorená   ako  rámcová  zmluva  upravujúca  zásady  spolupráce jednotlivých

obcĺ   pri   vytvorení  a fungovani'  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   prehlasuj.e,  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 tej.to zmluvy.

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa   30.6.2016

Obec Nedožery-Brezany , JUDr.  Martin Mokrý-starosta obce

Obec Lazany,  lng. Jana  Matiašková-starostka obce
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