
                      Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce 

                                                                      medzi 

                                                 obcou Ložín a obcou Laškovce 

 

Zmluvné strany: 

Obec Ložín 

Obecný úrad Ložín č. 31 

072 05 Bracovce 

IČO: 00 325 449 

DIČ: 2020738984 

v zastúpení : Mgr. Monika Pastírová, starosta obce 

a 

Obec Laškovce 

Obecný úrad Laškovce č. 36 

072 01 Pozdišovce 

IČO: 00 325 414 

DIČ: 2020738962 

v zastúpení: Marek Miker, starosta obce 

 

                                                                                     I. 

                                                                      Preambula 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Ložín, plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov 

a vykonávaním záchranárskych prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych 

udalostiach, kde sa riadi zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon“). 

Obecné zastupiteľstvo určuje organizáciu, objem finančných prostriedkov a rozsah 

technických prostriedkov potrebných na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce 

Ložín a s prihliadnutím na potrebu na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany podľa 

požiarneho nebezpečenstva v obci a veľkosť hasebných obvodov. 

                                                                   II. 

V obci Laškovce, ktorá má rozlohu 331 ha a na trvalý pobyt je prihlásených 684 

obyvateľov, nie je zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a 

likvidáciu mimoriadnych udalostí. 



„Zákon“ v § 15, ods. 1, písm. b) ukladá obci povinnosť zriadiť dobrovoľný hasičský zbor 

obce. Zároveň § 33, ods. 3 Zákona umožňuje zriadiť na základe písomnej dohody spoločný 

hasičský zbor obce po prerokovaní s územne príslušným krajským riaditeľstvom. 

 

                                                                             Čl.  

                                                                   Predmet zmluvy 

1. Obec Ložín ako zmluvný partner obce Laškovce na základe tejto zmluvy zriaďujú 

Spoločný dobrovoľný hasičský zbor obce Ložín a obce Laškovce (skratka: SpDHZO 

Ložín, Laškovce) na plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním 

záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach podľa 

„Zákona“. 

 

2. Dobrovoľný hasičský zbor obce Ložín bude plniť na základe tejto zmluvy úlohy 

Spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce Ložín a obce Laškovce. 

 

3. Zásah Dobrovoľného hasičského zboru obce Ložín , je podmienený aktuálnou 

možnosťou vykonania zásahu, materiálno-technickým a personálnym stavom jednotky. 

Posúdenie možnosti zásahu je v kompetencii zriaďovateľa resp. veliteľa jednotky. 

 

 

                                                               Čl. 2 

                                                   Oblasti spolupráce 

 

1. Úlohy SpDHZO Ložín, Laškovce budú zabezpečované v plnom rozsahu kompetencií 

daných Zákonom na území obce Ložín a obce Laškovce.  

 

2. Spoločný dobrovoľný hasičský zbor obce na území obce Ložín a na území obce 

Laškovce: 

a) plní úlohy hasičskej jednotky podľa § 35 ods.(1) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

b)  plní úlohy a podmienky nasadenia podľa § 4 ods.(2) uvedené v prílohe č.1b 

vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách, ktoré vyplývajú 

DHZO na základe zaradenia do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.     

                                                       

                                                                           Čl. 3 

                                                 Postup pri vzniku mimoriadnej udalosti  

1. Pri vzniku nežiaducej udalosti v zásahovom obvode zmluvných strán rozhoduje 

o nasadení síl a prostriedkov DHZO Ložín, Oddelenie operačného riadenia 

a Integrovaného záchranného systému na Krajskom riaditeľstve Hasičského a 

záchranného zboru v Košiciach. 

 

2.  Ohlasovňa požiarov je zriadená v obci Ložín, aj v obci Laškovce. 

 

3. Nežiaduca udalosť musí byť bezodkladne ohlásená na tiesňovú linku 150 alebo 112, 

prípadne na ohlasovňu požiarov zriadenú v obci Ložín a v obci Laškovce. 



                                                                        Čl. 4 

                                              Financovanie SpDHZO Ložín, Laškovce 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že obec Laškovce uhradí v prospech zriaďovateľa 

Dobrovoľného hasičského zboru Ložín , dohodnutú odmenu 0,50 €/obyvateľ/rok.  

 

2. Finančná čiastka podľa bodu 1 bude použitá pre potreby spolufinancovania zásahovej 

činnosti, vybavenia výstrojom a výbavou a nákup pohonných hmôt.  

 

3.  Ročnú odmenu podľa bodu 1. bude obec Laškovce uhrádzať jedenkrát ročne na základe 

faktúry vystavenej obcou Ložín. Faktúru vystaví obec Ložín v lehote do 31.3. b.r. so 

splatnosťou 14 dní. V prípade omeškania so zaplatením faktúry obec Ložín, bude 

účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň 

omeškania, až do dňa zaplatenia faktúry. Zaplatením fakturovanej sumy sa rozumie deň, 

v ktorom bola suma pripísaná na účet zhotoviteľa v jeho peňažnom ústave. 

 

 

                                                             Čl.5 

                                          Platnosť a účinnosť zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021.  

 

2. Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvnými stranami. S podpisom zmluvy 

štatutárnym zástupcom obce Ložín a obce Laškovce musí súhlasiť obecné 

zastupiteľstvo v obci Ložín a obecné zastupiteľstvo v obci Laškovce.  

 

3. Zmluva musí byť zverejnená na webových sídlach obce Ložín a obce Laškovce.  

 

4. Zmluva nadobúda účinnosť od 06.08.2020 

 

 

                                                                    Čl. 6 

                                                     Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je uzatvorená ako rámcová zmluva upravujúca zásady spolupráce obce 

Ložín a obce Laškovce pri vytvorení a fungovaní SpDHZO Ložín, Laškovce.  

 

2. Táto zmluva sa môže meniť iba písomne, na základe dohody oboch zmluvných strán.  

 

3. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlásili, že jej zneniu rozumejú, nie je 

uzatvorená za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

4. Zmluvné strany prehlasujú že obsah tohto dokumentu prerokovali na svojom obecnom 

zastupiteľstve a že tento dokument bol aj schválený, a to:  

a) Uznesením obecného zastupiteľstva v Ložíne č. 31/2020 zo dňa 27.6.2020 

b) Uznesením Obecného zastupiteľstva v Laškovciach č. 77/2020 zo dňa 8.6.2020 

 



5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží dve 

jej vyhotovenia a obec Ložín zašle jedno vyhotovenie Krajskému riaditeľstvu 

Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.  
 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom v zmysle ČI. 5 tejto zmluvy. 

 

  

 

 

 

 

V Ložíne, dňa 04.08.2020                                            V Laškovciach, dňa 04.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                                           ................................................... 

            Obec Ložín                                                                         Obec Laškovce 

v zast. Mgr. Monika Pastírová                                                    v zast. Marek Miker 

            starosta obce                                                                           starosta obce 

 

                                     

 

 


