
Dohoda 

o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi 

medzi obcou Chynorany a obcou Žabokreky nad Nitrou 

 
 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a  § 56 ods. 2 zákona NR SR                     

č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákona“) a čl. 2 ods. 1 Stanov 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky ( ďalej len „ stanov“) 

 

                                   sa zmluvné strany dohodli na týchto podmienkach spolupráce: 

 

Čl. 1 

V oblasti plnenia úloh obecného Hasičského zboru (ďalej len „ OHZ“) 

 

OBEC Chynorany 

- súhlasí, aby DHZ obce Chynorany v primeranom rozsahu plnil úlohy ochrany pred požiarmi  

  aj v obci Žabokreky nad Nitrou 

- súhlasí, aby DHZ obce Chynorany v prípade vyskytnutia sa povodňovej situácie v obci  

   Žabokreky nad Nitrou v primeranom rozsahu plnil úlohy v súlade s povodňovým plánom  

   záchranných prác v obci Žabokreky nad Nitrou 

 

OBEC Žabokreky nad Nitrou 

- zabezpečí sprístupnenie ( vybudovanie) minimálne dvoch hydrantov vody pre napojenie  

   techniky DHZ Chynorany 

- sprístupní obecné studne na čerpanie vody technikou DHZ Chynorany 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Chynorany (ďalej len „ DHZ“) 

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

  pre plnenie úloh ochrany pred požiarmi v obci Žabokreky nad Nitrou 

- bude plniť v primeranom rozsahu úlohy obecného hasičského zboru vyplývajúce zo zákona    

  č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky č. 611/2006 Z.z. o hasičských   

  jednotkách v obci Žabokreky nad Nitrou 

- bude vykonávať údržbu materiálno-technického vybavenia ochrany pred požiarmi obce  

  Žabokreky nad Nitrou z prostriedkov obce Žabokreky nad Nitrou 

- bude rozvíjať fyzickú zdatnosť členov OHZ  prostredníctvom taktických cvičení a previerok  

  fyzickej a odbornej pripravenosti 

- bude viesť dokumentáciu o činnosti OHZ v obci Žabokreky nad Nitrou 

 

Čl. 2 

V oblasti plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie 

 

Dobrovoľný hasičský zbor  Chynorany 

- Bude na požiadanie obce Žabokreky nad Nitrou zabezpečovať vykonanie preventívnych  

   protipožiarnych kontrol kontrolnými skupinami obce Chynorany s prihliadnutím na ich  

   odborné predpoklady. 

- Bude pomáhať pri plnení úloh na úseku požiarnej prevencie ( odborná príprava preventivára  

  a členov kontrolných skupín a pod.) 

- Bude sa podieľať na vykonávaní preventívno-výchovnej činnosti. 

- Bude vykonávať v dohodnutom rozsahu spracovanie a vedenie dokumentácie obce  

  Žabokreky nad Nitrou. 



 

 

Čl. 3 

Platobné podmienky 

 

Obec Žabokreky nad Nitrou sa zaväzuje uhradiť za plnenie úloh podľa tejto zmluvy poplatok 

vo výške   200 €/mesiac (slovom:Dvestoeur ) 

 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenie 

 

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

    stranami. 

2. Ustanovenia článkov  1. – 4 . tejto dohody budú každý rok rozpracované a po odsúhlasení  

    budú tvoriť obojstranne záväznú prílohu tejto dohody. 

3. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2019. 

4. Dohoda nadobúda účinnosť dňom podpísania. 

 

 

 

 

V Chynoranoch, dňa ....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bc. Mária Lachkovičová                                                                       Cyril Cabadaj 

Starostka obce Chynorany                                                   starosta obce Žabokreky nad Nitrou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


