
DOHODA

o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi, vykonávaním záchranných 
prác pri nežiaducich udalostiach medzi obcou Miloslavov 

a Dobrovoľným hasičským zborom Miloslavov

1. Obec Miloslavov
Adresa: Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov 
zastúpená: Milan Baďanský, starosta obce Miloslavov 
IČO:00304948
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
č. účtu: 284 551 4758/0200
IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758

2. Dobrovoľný Hasičský zbor Miloslavov (ďalej len „DHZ Miloslavov") 
Adresa: Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov 
V zastúpení: Ing. Dalibor Žiaran, MBA, predseda DHZ Miloslavov 
IČO:001774747318
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
č. účtu: 2943084536/1100
IBAN: SK62 1100 0000 0029 4308 4536

V súlade s § 10 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v 
zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len 
zákon) a čl.2 ods.l, čl.7 ods.l Stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len 
Stanovy), dohodli sa na týchto ustanoveniach

či. i

Dobrovoľný hasičský zbor v Miloslavove v zmysle čl. 7 ods.l Stanov ako základný a výkonný článok 
organizačnej štruktúry Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, bude na základe uzatvorenia tejto dohody 
v súlade s § 33 ods. 2 zákona plniť aj úlohy Dobrovoľného hasičského zboru obce Miloslavov.

Čl. ll

Obec Miloslavov a DHZ Miloslavov sa dohodli o plnení niektorých vybraných úloh DHZ Miloslavov v 
nasledovnom rozsahu:
a) DHZ Miloslavov v oblasti aktívnej ochrany pred požiarmi:

■ ohlási bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar,
■ zdoláva požiare a vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom,
■ podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,
- ak je to možné, vykoná uhasenie požiaru, alebo vykoná nevyhnutné opatrenia na zamedzenie 

jeho šírenia,
■ vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,
• vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov a zúčastňuje sa overovania ich 

odbornej spôsobilosti,



* poskytne pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri 
bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,

■ zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred 
požiarmi v obci,

■ v určenom rozsahu priebežne zabezpečuje odbornú prípravu aktívnych členov DHZ 
Miloslavov,

■ vedie dokumentáciu o svojej činnosti a dokumentáciu hasičskej jednotky,
• zaväzuje sa ohlasovať bez zbytočného odkladu Okresnému riaditeľstvu Hasičského

a záchranného zboru v Senci zásahy pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác 
počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí.

b) DHZ Miloslavov v oblasti preventívnej ochrany pred požiarmi:
" písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
■ písomne vyhotovuje plány odbornej prípravy členov DHZ,
■ vyhotovuje písomný návrh na poverenie pre členov kontrolných skupín obce,
■ vyhotovuje menovacie dekréty pre preventivára požiarnej ochrany obce, vedúceho 

protipožiarnej hliadky, veliteľa, strojníkov a členov „DHZO",
■ zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,
■ žiada vlastníka, správcu alebo užívateľa o súhlas s organizovaním cvičenia hasičskej jednotky 

na jeho nehnuteľnosti,
* vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení veci z používania,
■ vyhotovuje oznámenie pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
■ vyhotovuje návrh pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na 

vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky.

ČI. Ill

1. Obec Miloslavov bude naďalej plniť úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o 
hasičských jednotkách.

2. Obec Miloslavov vyvinie všetko úsilie na:

a) vytvorenie personálnych, organizačných, priestorových a edukačných podmienok na plnenie 
úloh hasičskej jednotky,

bjzabezpečenie materiálno-technického vybavenia hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a 
vykonávanie záchranných prác,

b) zabezpečenie v potrebnom rozsahu vybavenia členov hasičskej jednotky osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami,

c) zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky a vecných prostriedkov.

ČI. IV

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmeny a doplnky tejto dohody možno vykonať len písomne a to vo forme dodatku a so súhlasom 

oboch strán.



3. Dohoda je spracovaná v 4 rovnopisoch, pričom každá strana obdrží po 2 vyhotovenia.
4. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

obce Miloslavov.

Ing. Dalibor Žiaran MBA 

predseda DHZ Miloslavov

V Miloslavove 4. 5. 2020

DHZ MILOSLAVOV
Radničné nim. 181/1,900 42 MH.09UW0V 
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