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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

s ch v a ľ u j e 

 

Dohodu o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce podľa § 33 ods. 3 zákona 

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi uzatvorenú s Obcou Ivanka pri Dunaji v predloženom 

znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEJ RADY 

 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
 

o d p o r ú č a 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Dohodu o vytvorení spoločného dobrovoľného 

hasičského zboru obce podľa § 33 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

uzatvorenú s obcou Ivanka pri Dunaji v predloženom znení. 
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3. Dôvodová správa 

Predmetom Dohody o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce 

podľa § 33 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi je dojednanie vnútroštátnej 

spolupráce medzi zmluvnými stranami, vzájomných práv a povinností zmluvných strán na 

úseku plnenia úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác formou 

zriadenia spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce medzi obcou Ivanka pri Dunaji 

a Mestskou časťou Bratislava Vajnory. Dohoda podrobne upravuje zásady spolupráce 

jednotlivých subjektov pri vytvorení a fungovaní spoločného dobrovoľného hasičského zboru, 

pričom cieľom 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. 314/2001Z. z., o ochrane pred požiarmi v z. n. 

p. v spojení s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 z. z. o hasičských jednotkách 

prostredníctvom spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce. 
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Dohoda  
o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce 

uzatvorená podľa § 33 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  
 

I. 
Zmluvné strany 

 
Obec Ivanka pri Dunaji 
so sídlom: Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
zast. starostom obce: Ing. Vladimír Letenay  
bankové spojenie:  
IBAN: SK98 0200 0000 0036 7891 4758 
IČO: 00 304 786 
(ďalej ako „účastník v prvom rade“) 
a 
 
Mestská časť Bratislava – Vajnory 
so sídlom Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 
zast. starostom: Ing.  Michal Vlček 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK02 5600 0000 0048 5398 5006 
IČO: 00 304 565 
DIČ: 202 087 92 23 
(ďalej ako „účastník v druhom rade“) 
 
 

II. 
PREDMET DOHODY 

 
1. Predmetom dohody je dojednanie vnútroštátnej spolupráce medzi zmluvnými stranami, 
vzájomných práv a povinností zmluvných strán na úseku plnenia úloh súvisiacich s likvidáciou 
požiarov a vykonávaním záchranných prác formou zriadenia spoločného dobrovoľného 
hasičského zboru obce.   
2. Cieľom 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. 314/2001Z. 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 v zmysle § 33 ods. 3 zákona  o ochrane pred požiarmi  prerokované s Krajským riaditeľstvom 
Hasičského a záchranného zboru v Bratislave dňa 27.04.2022. 

 
III. 

TRVANIE DOHODY 
 

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

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

1. Zmluvné strany pri uzatvorení tejto dohody prehlasujú, že na území Mestskej časti Bratislava – 
Vajnory, nie je na zdolávanie požiarov a likvidáciou mimoriadnych udalostí na základe zákona o 
ochrane pred požiarmi zriadená hasičská jednotka a že obec Ivanka pri Dunaji v zmysle § 15 ods. 
1 písm. b) zákona  o ochrane pred požiarmi  má na účely zdolávania požiarov a vykonávanie 
záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach zriadený 
akcieschopný dobrovoľný hasičský zbor.              
2. Mestská časť Bratislava – Vajnory a obec Ivanka pri Dunaji zriaďujú spoločný dobrovoľný 
hasičský zbor obce so sídlom Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji.                    
3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú podieľať na materiálnom, personálnom a 
administratívnom zabezpečení spoločného dobrovoľného hasičského zboru svojím finančným 
príspevkom. Tento príspevok bude primárne určený na výdavky vynaložené v súvislosti s plnením 
úloh spoločného dobrovoľného hasičského zboru na území účastníka v druhom rade, ako i na 
nákup a vybavenie hasičskej jednotky materiálno-technickými prostriedkami, osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami, PHM.                  
4. V prípade, že odôvodnené a preukázané výdavky účastníka v prvom rade, v súvislosti so 
zásahovou a inou činnosťou na území Mestskej časti Bratislava Vajnory  v priebehu kalendárneho 
roka presiahnu výšku príspevku uvedeného v bode 5 tohto článku, zaväzuje sa účastník v druhom 
rade tieto výdavky doplatiť v  príspevku v nasledujúcom kalendárnom roku. Výšku týchto 
výdavkov je účastník v prvom rade povinný vyúčtovať a zaslať účastníkovi v druhom rade  do 
31.01. nasledujúceho roka.                                            
5 . Výška finančného  príspevku účastníka v druhom rade je dojednaná v sume paušálnej ročnej 
výške  3.000,- Eur (slovom tritisíc eur) . Účastník v druhom rade sa zaväzuje vykonať úhradu  
finančného príspevku do 31.01. príslušného kalendárneho roka.             
6 . V súvislosti so vznikom spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce v priebehu roku 
2022 sa účastník v druhom rade zaväzuje uhradiť alikvotnú časť finančného príspevku do 30 dní 
odo dňa účinnosti dohody.   
7. Spoločný dobrovoľný hasičský zbor obce na území Mestskej časti Bratislava – Vajnory a na 
území obce Ivanka pri Dunaji  najmä: 
a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov, 
b) vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom, 
c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách, 
d) poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri 
bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, 
e) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov, 
f) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov, 
g) ohlasuje bez zbytočného odkladu Krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného 
zboru v Bratislave zásahy pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných 
prác počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, 
h) vypracúva a vedie dokumentáciu hasičskej jednotky. 
 
 

V. 
ZÁNIK DOHODY 

 
1 . Dohodu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán ku dňu 31.12. príslušného kalendárneho 
roka.  
2. Dohodu je možné ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán v písomnej forme, 
doručenou druhej zmluvnej strane, aj bez uvedenia dôvodu. V prípade ak je výpoveď v priebehu 
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kalendárneho roka doručená druhej zmluvnej strane dohoda zanikne uplynutím dňa 31. 12. 
príslušného 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. Odstúpeniu od dohody musí 
predchádzať písomné upozornenie účastníka v prvom rade, ktoré je riadne doručené a obsahuje 
skutočnosť, že zo strany účastníka v druhom rade došlo k omeškaniu s úhradou finančného 
príspevku a je v ňom byť stanovená dodatočná lehota na úhradu finančného príspevku.  
5. Účastník v druhom rade je oprávnený odstúpiť od dohody v prípade, keď účastník v prvom rade 
nesplnil svoje povinnosti uvedené v čl. IV. tejto dohody. 
6. 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.  
 

VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Táto  dohoda nadobúda platnosť dnom jej podpisu zmluvnými stranami za predpokladu, že bola  
schválená obecným a miestnym zastupiteľstvom jednotlivých zmluvných strán. 
2. Táto dohoda upravuje zásady spolupráce jednotlivých subjektov pri vytvorení a fungovaní 
spoločného dobrovoľného hasičského zboru, vyjadruje vôľu všetkých zúčastnených zmluvných 
strán, ktoré ju na znak súhlasu opatrujú podpismi svojich štatutárnych zástupcov - starostov, 
pričom každá zo zmluvných strán prehlasuje, že obsah tejto dohody prerokovala na svojom 
zastupiteľstve a že tento bol schválený obecným zastupiteľstvom a miestnym zastupiteľstvom. 
3. Uzavretie tejto dohody bolo schválené obecným zastupiteľstvom účastníka v prvom rade 
uznesením č. .................... zo dňa .................. a miestnym  zastupiteľstvom účastníka v druhom rade 
uznesením č. .................... zo dňa ...................  
4. Táto dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
po dve vyhotovenia.  
5. Na právne vzťahy založené touto dohodou, ktoré v nej nie sú explicitne upravené sa vzťahuje 
zákon o ochrane pred požiarmi, zákon SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej 
len „zákon o obecnom zriadení“) a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z.n.p.  
6. Akékoľvek zmeny obsahu tejto dohody musia byť urobené formou písomných očíslovaných 
dodatkov, ktoré budú, ak budú, riadne potvrdené a podpísané osobami oprávnenými konať 
v mene zmluvných strán.   
7. Ak akékoľvek ustanovenie tejto dohody bude, alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo 
nevykonateľným, zvyšné ustanovenia zostávajú platné a vykonateľné. Strany sa dohodli, že takého 
neplatné, nezákonné, alebo nevykonateľné ustanovenie sa bude považovať za nahradené platným, 
zákonným a vykonateľným ustanovením s rovnakým alebo aspoň obdobným účelom.  
8. Obidve zmluvne strany vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpísaním prečítali, a 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.  
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8. Táto dohoda nadobúda účinnosť deň nasledujúci po jej prvom zverejnení podľa § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Zmluvné strany sú povinné sa 
navzájom o zverejnení dohody informovať.  
 
 
Účastník v prvom rade      Účastník v druhom rade  
 
 
V Ivanke pri Dunaji dňa...............             Vo Vajnoroch dňa...............  
 
 
 
.....................................      ..................................... 
Ing. Vladimír Letenay      Ing. Michal Vlček  
starosta obce Ivanka pri Dunaji     starosta Mestskej časti Bratislava – Vajnory 
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Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 2/2022 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 

konanej dňa 28. apríla 2022 
 
 

 
 

 

K bodu 6: 

Návrh dohody o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce podľa §33 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi 
 

Uznesenie k bodu 6: 

Členovia komisie finančnej a správy majetku odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť 

predložený návrh dohody o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce podľa §33 ods. 3 zákona č. 314/2001 

Z.z. o ochrane pred požiarmi  

 

Hlasovanie:  za:5   proti:   zdržal sa:  

 

      

 

 

  
Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 
Bratislava, 29.04.2022 
 
 

 
 


