
DOHODA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO 
ZBORU OBCE

uzavretá podľa § 33 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov 

I.
ZMLUVNÉ STRANY

obec Čečejovce
sídlo: Buzická 55, 044 71 Čečejovce

IČO: 00 324 078
DIČ: 2020746057

konajúca prostredníctvom: Mgr. Lukáš Macák, starosta obce
ako účastník dohody v prvom rade

(ďalej len „účastník v prvom rade“)

obec Cestice
sídlo: Cestice 89, 044 71 Cestice

IČO: 00 324 043
DIČ: 2020746046

konajúca prostredníctvom: Ing. Róbert Grešo, starosta obce
ako účastník dohody v druhom rade

(ďalej len „účastník v druhom rade“)
(účastník v prvom rade a účastník v druhom rade spolu ďalej len „zmluvné strany“)

súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ako oprávnení a k právnym úkonom 
spôsobilí  uzatvárajú dohodu o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce 
(ďalej len „dohoda“):

II.
PREDMET A ÚČEL DOHODY

1. Predmetom  dohody  je  dojednanie  vnútroštátnej  spolupráce  obcí  (interkomunálnej 
kooperácie) medzi zmluvnými stranami, vzájomných práv a povinností zmluvných strán 
na úseku plnenia úloh obcí súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných 
prác formou zriadenia spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce. 

2. Účelom dohody je  plnenie povinností  na úseku ochrany pred požiarmi súvisiacich so 
zdolávaním požiarov, vykonávaním záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach a na 
zabezpečenie  ochrany života,  zdravia  fyzických osôb,  majetku a  životného prostredia 
vyplývajúcich pre zmluvné strany zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v z. n. p.  (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) v spojení s vyhláškou Ministerstva 
vnútra SR  č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v z. n. p. (ďalej len „vyhláška MV 
SR“) prostredníctvom spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce.

3. Zriadenie spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce na právnom základe tejto 
dohody  bolo  prerokované  s Krajským  riaditeľstvom  Hasičského  a záchranného  zboru 
v Košiciach.
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III.
TRVANIE DOHODY

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
IV. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Spoločný  dobrovoľný  hasičský  zbor  obce  sa  zriaďuje  z existujúceho  obecného 
dobrovoľného hasičského zboru obce účastníka v prvom rade. 

2. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  sa  budú  podieľať  na  materiálnom,  personálnom 
a administratívnom  zabezpečení  spoločného  dobrovoľného  hasičského  zboru  svojím 
finančným príspevkom. 

3. Výška  finančného  príspevku  účastníka  v prvom  rade  je  určená  v závislosti  od 
rozpočtovaných  nákladov  spoločného  dobrovoľného  hasičského  zboru  obce  na  daný 
kalendárny rok. 

4. Výška finančného príspevku účastníka v druhom rade je dojednaná v sume paušálnej 
mesačnej  sadzby  50,-  €  (slovom  dvestopäťdesiat  eur).  Účastník  v druhom  rade  sa 
zaväzuje  vykonať  úhradu  finančného  príspevku  v lehote  splatnosti  určenej  vo  faktúre 
vystavenej  účastníkom  v prvom  rade,  nie  však  skôr  ako  bude  faktúra  so  všetkými 
zákonnými  náležitosťami  vystavená  a  zaslaná  v listinnej  podobe  na  adresu  sídla 
účastníka v druhom rade uvedenú v čl. I tejto dohody. 

5. Účastník v druhom rade sa zaväzuje znášať skutočne vynaložené náklady na pohonné 
hmoty nevyhnutné na uskutočnenie výjazdu spoločného dobrovoľného hasičského zboru 
obce  na  jeho  území  (ďalej  len  „náklady  na  pohonné  hmoty“).  Výšku  skutočne 
vynaložených nákladov na pohonné hmoty sa zaväzuje účastník v prvom rade preukázať 
na požiadanie účastníkovi v druhom rade. Účastník v druhom rade sa zaväzuje vykonať 
úhradu nákladov na pohonné hmoty v lehote  splatnosti  určenej  vo faktúre vystavenej 
účastníkom  v prvom  rade,  nie  však  skôr  ako  bude  faktúra  so  všetkými  zákonnými 
náležitosťami vystavená a zaslaná v listinnej podobe na adresu sídla účastníka v druhom 
rade uvedenú v čl. I tejto dohody. 

6. Účastník v druhom rade sa zaväzuje uhrádzať finančný príspevok a náklady na pohonné 
hmoty bezhotovostným prevodom na bankový účet účastníka v prvom rade vedený vo 
Všeobecnej  úverovej  banke,  a.  s.  v tvare  IBAN:  SK43  0200  0000  0000  0172  3542. 
Finančný príspevok a náklady na pohonné  hmoty  sú uhradené riadne a včas,  keď je 
suma finančného príspevku a nákladov na pohonné hmoty v plnej výške pripísaná na 
bankový účet účastníka v prvom rade najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti určenej 
vo faktúre.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné úlohy na úseku protipožiarnej ochrany, ktoré nie sú 
zabezpečované spoločným dobrovoľným hasičským zborom,  bude plniť každá zmluvná 
strana samostatne podľa § 23 zákona o ochrane pred požiarmi.

8. Vyhlasovanie  požiarneho  poplachu  pre  spoločný  dobrovoľný  hasičský  zbor,  zriadenie 
ohlasovne  požiarov,  realizácia  výzvy  obce  na  poskytnutie  osobnej  a vecnej  pomoci 
právnickým a fyzickým osobám pri  zdolávaní požiaru, zásahu pri  živelných pohromách 
a mimoriadnych udalostiach sú regulované požiarnym poriadkom zmluvných strán.

9. Za  záväzky vzniknuté voči tretím osobám z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou zmluvné 
strany tejto dohody zodpovedajú spoločne a nerozdielne. Medzi sebou si tieto záväzky 
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urovnajú  v pomere  podľa  uhradených  finančných  príspevkov  v  kalendárnom  roku,  v 
ktorom záväzky vznikli.

10. Majetok, ktorý zmluvné strany získajú v súvislosti s činnosťou podľa tejto dohody sa stáva 
spoluvlastníctvom zmluvných strán.  Podiel  na majetku získanom spoločnou činnosťou 
zodpovedá  pomeru  uhradených  finančných  príspevkov  v  kalendárnom roku,  v ktorom 
majetok nadobudli.

V.
ZÁNIK DOHODY

1. Dohodu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán. Návrh na uzavretie dohody môže 
dať ktorákoľvek zo zmluvných strán.

2. Dohodu je možné ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán v písomnej forme, 
doručenou  druhej  zmluvnej  strane,  aj  bez  uvedenia  dôvodu.  Výpovedná  doba  je  tri 
mesiace a  začína plynúť  prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení  výpovede 
druhej zmluvnej strane; na základe výpovede môže skončiť táto dohoda iba ku koncu 
kalendárneho roka.  

3. Účastník  v prvom  rade  je  oprávnený  odstúpiť  od  dohody  v prípade,  keď  účastník 
v druhom rade mešká s uhradením finančného príspevku viac ako dva mesiace.

4. Účastník  v druhom  rade  je  oprávnený  odstúpiť  od  dohody  v prípade,  keď  účastník 
v prvom  rade  neumožní  uskutočnenie  výjazdu  spoločného  dobrovoľného  hasičského 
zboru obce  na územie účastníka v druhom rade.

5. Odstúpením dohoda zaniká, keď je písomný prejav vôle odstupujúcej zmluvnej strany 
doručený  druhej  zmluvnej  strane  bez  zbytočného  odkladu  po  vzniku  dôvodu,  ktorý 
zakladá právo odstúpiť od dohody. Odstúpenie od dohody má účinky do budúcna (ex 
nunc).

VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvných strán za predpokladu, že 
bola predtým schválená obecným zastupiteľstvom každej zo zúčastnenej zmluvnej strany 
nadpolovičnou  väčšinou  všetkých  poslancov.  Táto  dohoda  nadobúda  účinnosť 
nasledujúci deň po jej  zverejnení na webovom sídle každej zo zmluvných podľa § 5a 
zákona  č.  211/2001  Z.  z.  o slobodnom  prístupe  k informáciám  a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

2. Uzavretie tejto dohody bolo schválené obecným zastupiteľstvom účastníka v prvom rade 
uznesením  č.  xx/xx/2023  zo  dňa  xx.xx.2023  a  obecným  zastupiteľstvom  účastníka 
v druhom rade uznesením č. xx/2023 zo dňa xx.xx.2023.

3. Táto dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 
dostane po dve vyhotovenia. 

4. Na právne vzťahy založené touto dohodou,  ktoré v nej  nie sú explicitne upravené sa 
vzťahuje  zákon  o ochrane  pred  požiarmi  a zákon  SNR  č.  369/1990  Zb.  o obecnom 
zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).

Dohoda o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce  3/3



5. Akékoľvek  zmeny  obsahu  tejto  dohody  musia  byť  urobené  formou  písomných 
očíslovaných  dodatkov,  ktoré  budú  platné,  ak  budú  riadne  potvrdené  a podpísané 
osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán. 

6. Ak akékoľvek ustanovenie tejto dohody bude, alebo sa stane neplatným, nezákonným 
alebo nevykonateľným, zvyšné ustanovenia zostávajú platné a vykonateľné. Strany sa 
dohodli,  že  takéto  neplatné,  nezákonné  alebo  nevykonateľné  ustanovenie  sa  bude 
považovať za nahradené platným, zákonným a vykonateľným ustanovením s rovnakým 
alebo aspoň podobným účelom.

7. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpísaním prečítali, že ju 
uzavreli po vzájomnom konsenze, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. 
Zmluvné strany ďalej deklarujú, že sa táto dohoda riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej 
výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov zmluvných strán. Zmluvné strany majú pri 
vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto 
dohody svojimi podpismi.

Účastník v prvom rade:                                     Účastník v druhom rade:

V Čečejovciach, dňa 20.12.2022              V Cesticiach, dňa 20.12.2022

......................................................................       ......................................................................
Mgr. Lukáš Macák                                               Ing. Róbert Grešo
starosta obce Čečejovce                                       starosta obce Cestice
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