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D O H O D A  
o zabezpečení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním 

záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych 

udalostiach v obci Šterusy  v zmysle § 33 zákona NR SR  

č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

medzi mestom VRBOVÉ 

a 

obcou  ŠTERUSY 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Preambula 

 
Zmluvné strany pri uzatvorení tejto dohody prehlasujú, že na území obce Šterusy nie 

je na zdolávanie požiarov a  likvidáciou mimoriadnych udalostí na základe zákona                         

314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zriadená hasičská 

jednotka, ďalej mesto Vrbové v  zmysle § 15 ods. 1, písm. b)  zákona 314/2001 Z.z. o ochrane 

pred požiarmi v znení neskorších predpisov má na účely zdolávania požiarov a  vykonávanie 

záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach zriadený 

akcieschopný dobrovoľný hasičský zbor mesta Vrbové.  Personálne obsadenie a materiálno - 

technické vybavenie  „Dobrovoľného hasičského zboru mesta Vrbové“ (ďalej len DHZO 

Vrbové) umožňuje plnenie úloh stanovenú legislatívou, teda likvidáciu požiarov 

a vykonávanie záchranných prác.  DHZO Vrbové je výkonnou organizačnou zložkou mesta 

Vrbové. Zároveň zmluvné strany prehlasujú, že pred podpísaním tejto zmluvy mestské 

zastupiteľstvá jednotlivých miest schválili dohodu o zabezpečení úloh súvisiacich                           

so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných 

mimoriadnych udalostiach v meste Piešťany  v zmysle § 33, ods. 2 zákona NR SR                             

č. 314/2001 Z.z.  v znení neskorších predpisov  a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o  obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov medzi mestom VRBOVÉ  a  obcou ŠTERUSY. 

 

 

 

 

 

Článok  I. 

Účastníci dohody 

 
                                      Obec ŠTERUSY 

Sídlo:                             Šterusy č. 117, 922 03 Šterusy, pošta Vrbové  

IČO:                               008 00 163 

DIČ:                               2020538091 

Zastúpený:                     Štefan Madunický, starosta obce 

Bank. spojenie:              Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:                            SK 30 0200 0000 0000 3002 7212 

 

    

                                        Mesto Vrbové 

Sídlo:                              Ulica gen. M. R. Štefánika, č. 15/4, 922 03 Vrbové   

Štatutárny zástupca:       Dott. Mgr. Ema  Maggiová, primátorka mesta     

IČO:                                00 313 190   

DIČ:                                2020531040       

Bank. spojenie:               Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:                             SK78 0200 0000 0000  2712 7212  

 

ďalej len „zmluvné strany“ 

 

 

 



Článok  II. 

Vymedzenie predmetu zmluvy 

 
1.) Mesto Vrbové ako zmluvný partner obce Šterusy, poskytuje v meste pôsobiaci DHZO                  

na vykonanie zásahu pri zdolávaní požiarov, vykonávanie záchranných prác                         

pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ktoré vzniknú na území obce 

Šterusy, ktorá je účastníkom dohody o zabezpečení úloh súvisiacich zo zdolávaním 

požiarov a  vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a  iných 

mimoriadnych udalostiach v obci Šterusy.  DHZO Vrbové bude plniť na základe tohto 

dokumentu úlohy spoločného dobrovoľného hasičského zboru. 

  

2.) Zriaďovateľ DHZO Vrbové sa zaväzuje plniť úlohy hasičskej jednotky v zmysle § 30 

ods.1)  a  § 35  zákona č. 314/2001 Z.z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších. 

 

 

 

Článok  III. 

Oblasti spolupráce 
 

Zmluvné strany na základe písomnej dohody podľa §33 ods. 1, ods. 2                               

a po prerokovaní s  Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Trnave sa 

dohodli, že úlohy Dobrovoľného hasičského zboru obce Šterusy bude pre obec Šterusy  

zabezpečovať podľa § 30, ods. 1)  a  § 35 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov hasičská jednotka mesta Vrbové, t.j. DHZO Vrbové, ktorý je 

zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. 

 

Článok  IV. 

Postup pri vzniku mimoriadnej udalosti 
 

1.) Pri vzniku požiaru, vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách a  iných 

mimoriadnych udalostiach v zásahovom obvode zmluvných strán, rozhoduje o nasadení síl 

a prostriedkov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Vrbové zriaďovateľ, resp. podľa § 20, 

písm. h) a § 21, písm. e) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, 

resp. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch. 

 

2.) Ohlasovňa požiarov je zriadená v meste Vrbové, ako aj v obci Šterusy.  

 

3.) Každá mimoriadna udalosť musí byť neodkladne ohlásená na linku tiesňového volania tel. 

číslo, následne +421  907540442 resp.+421 904863619, kde správu preberie veliteľ 

družstva hasičskej jednotky mesta Vrbové.  

 

4.) Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave vyšle 

na zásah potrebné sily a prostriedky jednotky HaZZ  a  Dobrovoľného hasičského zboru 

mesta Vrbové.  Pri nasadení jednotiek platia podľa § 41, ods. 4 zásady určovania veliteľa 

zásahu s prednostným velením. 

 

 



5.) Pri vyžiadaní pomoci súčasne z viacerých miest majú prednosť prípady, v ktorých ide                    

o záchranu bezprostredne ohrozených osôb a o likvidáciu mimoriadnych udalostí                             

v miestach, kde hrozí ich rozšírenie a je predpoklad ohrozenia veľkého počtu osôb alebo 

veľkých strát na majetku. 

 

Článok  V. 

Financovanie  DHZO 

1.) Dobrovoľný hasičský zbor bude financovaný zmluvnými stranami nasledovne: 

Po podpise dohody bude od zmluvnej strany obce Šterusy vyplatený finančný dar                     

vo výške 1 EURO na obyvateľa zmluvnej strany v prospech zriaďovateľa DHZO Vrbové, 

pričom finančný dar bude použitý na financovanie zásahovej činnosti Dobrovoľného 

hasičského zboru mesta Vrbové, dovybavenie výstrojom a výzbrojou, nákup PHM, 

ostatného potrebného materiálu  a vyplácanie odmien pre členov Dobrovoľného 

hasičského zboru mesta Vrbové.  

 

2.) V roku uzatvorenia tejto dohody obec Šterusy uhradí alikvótnu časť finančného daru                 

v termíne stanovenom od účinnosti tejto dohody do 30.09.2022. 

 

3.) Finančný dar obce Šterusy bude platený každoročne, vždy do 31.05. bežného kalendárneho 

roka na účet mesta Vrbové uvedený v článku I. tejto dohody. Do úvahy sa bude brať vždy 

počet obyvateľov obce Šterusy  uvedený štatistickým úradom Slovenskej republiky ku dňu 

1. januára bežného kalendárneho roka.  

Článok  VI. 

Platnosť a účinnosť zmluvy 

 
Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú, s platnosťou od podpisu primátorky mesta 

Vrbové a starostu obce Šterusy a  účinnosťou od 01.07.2022 po zverejnení dohody. Každá 

zmluvná strana môže od tejto dohody odstúpiť k  31.12. bežného kalendárneho roka, pričom 

odstúpenie musí byť písomné  a  odstupujúca zmluvná strana musí o tejto skutočnosti 

informovať dotknutú zmluvnú stranu, DHZO Vrbové, ako aj Krajské riaditeľstvo Hasičského 

a záchranného zboru v Trnave. Písomný dokument o odstúpení musí byť ostatným zmluvným 

stranám doručený najneskôr do 31.10. bežného kalendárneho roka, inak odstúpenie 

nenadobudne účinnosť. 

 

Článok  VII. 

Záverečné ustanovenia 

 
1.) Táto dohoda je uzatvorená  ako rámcová zmluva upravujúca zásady spolupráce 

jednotlivých zmluvných strán  pri vytvorení a  fungovaní Dobrovoľného hasičského zboru 

mesta Vrbové, vyjadruje vôľu všetkých zúčastnených zmluvných strán, ktoré ju na znak  

súhlasu opatrujú podpismi svojich štatutárnych zástupcov - primátorky mesta Vrbové 

a starostu obce Šterusy, pričom každá zo zmluvných strán prehlasuje, že obsah tohto 

dokumentu prerokovala na svojom mestskom a obecnom zastupiteľstve.  



 

2.) Uvedenú dohodu schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové Uznesením                              

č.  64/V/2022 zo dňa 25.05.2022   a   Obecné zastupiteľstvo obce Šterusy schválilo  

dohodu Uznesením č.  142/2022  zo dňa  17.05.2022. 

3.) Pre vzťahy výslovne neupravené touto dohodou platia príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 

 

4.) Všetky zmeny a doplnky tejto dohody je možné robiť len písomnou formou na základe 

dohody obidvoch účastníkov dohody. 

 

5.) Táto dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom mesto Vrbové obdrží dve 

vyhotovenia, obec Šterusy obdrží jedno vyhotovenie a jedno vyhotovenie bude zaslané               

Krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Trnave. 

 

6.) Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú túto dohodu ako zmluvu povinne zverejňovanú podľa 

ust. §-u  5a Zák. č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov, uverejniť na webovom sídle zmluvných strán tejto dohody. 

7.) Účastníci tejto dohody prehlasujú, že túto dohodu prečítali, porozumeli jej a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. Dohoda bola spísaná na základe nimi 

prejavenej slobodnej a vážnej vôle, bez tiesne a nátlaku. 

 

Vrbové  dňa 31.05.2022                                          Šterusy dňa  31.05.2022 

 

Za mesto Vrbové,  Dott. Mgr. Ema Maggiová - primátorka mesta 

 

 

 

Za obec Šterusy, Štefan Madunický - starosta obce 

 

 

 

Za Dobrovoľný hasičský zbor mesta Vrbové, Matúš Švarc -  veliteľ DHZO Vrbové 


