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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

pri zabezpečení plnenia úloh na úseku ochrany pred požiarmi  
 

v súlade s ustanoveniami § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, v súlade s ustanovením § 33 odsek 3 Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. a Zákona č. 532/2005 
Z.z., ktorým sa mení a doplna 3 Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane v z.n.p. 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
1.  
 Názov:   Obec Kostoľany nad Hornádom 
 Sídlo:   Košická 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom 
 IČO:   35550091 
 Konajúca:  Mgr. Antonom Medvecom, starostom obce 
 Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa, a.s. 
    IBAN: SK75 0900 0000 0051 5666 8421  
 
2.  
 Názov:   Obec Družstevná pri Hornáde 
 Sídlo:   Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde 
 IČO:   00324116 
 Konajúca:  Ing. Jánom Juhásom, starostom obce 
 

 
 

Čl. II 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Obec Kostoľany nad Hornádom a Obec Družstevná pri Hornáde ako subjekty povinné plniť úlohy 

vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
v oblasti hasičských jednotiek a DHZ v súlade s § 33 ods. 1 a ods. 2 a ďalšími ustanoveniami 
zákona č. 314/2001 Z.z. a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z.z. 
o hasičských jednotkách sa dohodli na zabezpečení úloh dobrovoľného hasičského zboru 
obce. 

 
2.   Obec Kostoľany nad Hornádom je zriaďovateľom dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorý je 
 subjektom zaradeným do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.  

 
 

Čl. III 
Predmet a účel dohody 

 
1. Predmetom dohody je dohoda zmluvných strán o spolupráci v oblasti plnenia úloh dobrovoľného 

hasičského zboru v zmysle ustanovenia § 33 Zákona o ochrane pred požiarmi a zabezpečenie 
ochrany života, zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia na území Obce Družstevná 
pri Hornáde. 

2. Účelom spolupráce medzi zmluvnými stranami prostredníctvom Dobrovoľného hasičského zboru 
obce Kostoľany nad Hornádom je na základe tejto dohody plnene úloh na úseku pred požiarmi, 
súvisiace so zdolávaním požiarov, vykonávaním záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach 
a pomoc pri zabezpečovaní ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia v súlade so 
Zákonom o ochrane pred požiarmi.  
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Čl. IV 
Čas trvania dohody 

 
1. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.  

Čl. V 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Obec Kostoľany nad Hornádom prostredníctvom Dobrovoľného hasičského zboru obce poskytne 

pomoc Obci Družstevná pri Hornáde pri likvidácii požiaru alebo pri odstraňovaní následkov 
mimoriadnej udalosti. 

2. Obec Družstevná pri Hornáde na základe tejto dohody poskytne finančný príspevok vo výške  
500 Eur ročne /slovom: päťsto eur/ Obci Kostoľany nad Hornádom na zabezpečenie výkonu úloh 
Dobrovoľného hasičského zboru obce na úseku ochrany pred požiarmi. 

3. Náklady za oprávnený výjazd DHZ budú fakturované po vykonaní výjazdu a preukazní skutočne 
vynaložených nákladov (pohonné hmoty, mazivá a pod.).  

4. Obec Družstevná pri Hornáde môže s DHZO Kostoľany nad Hornádom spolupracovať aj pri 
realizovaní ďalších úloh, napr. odbornej príprave členov DHZ, výchove mládeže k požiarnej 
ochrane, propagácii ochrany pred požiarmi, pri kultúrnej a spoločenskej činnosti a pod.  

 
Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmeny a doplnky tejto dohody možno vykonať len písomným dodatkom po vzájomnom súhlase 
obidvoch zmluvných strán. 

2. Zmluvný vzťah založený touto dohodou je možno zrušiť písomne, a to dohodou zmluvných strán 
alebo výpoveďou. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po 
kalendárnom mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú 
stranu. 

4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle zmluvných strán.  

 
V Družstevnej pri Hornáde, dňa 14.10.2021  
 
 
 
      
Obec Kostoľany nad Hornádom   Obec Družstevná pri Hornáde  
 
 
 
 
.....................................................................        ..................................................................... 
Mgr. Anton Medvec     Ing. Ján Juhás 
starosta obce      starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


