DOHODA MEDZ~ OBCOU BELŽA A DHZO SEŇA
ktorá má zriadenú ciobrovol‘nú hasičskú jednotku so sídlom v obci Seňa pri pineni úloh
súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávanim záchranných prác pri nežiaducich
udalostiach v obci

Adresa:
zastúpené:
ICO:
Ban kové spojenie:
č. účtu:

Obec Belža
Belža 80
Ing. Ondrej Pravda, starosta
00323951
OTP Banka Slovensko
SK28 5200 0000 0000 08757876

Adresa:
zastúpené:
ICO:
Bankové spojenie:
č. účtu:

Obec Seňa
Seňa 200
Ing. Marcela Gallová, starostka
00324698
Prima banka Slovensko
5K93 5600 0000 0004 0246 8001

a

Obec Belža, ako subjekt je povinná plníť úlohy vyplývajúce zo zákona NR SR Č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi v platnom znení (d‘alej len zákon č. 314/2001 Z. z.) v oblasti hasičských jednotiek.
Obec Belža v zmysle ~ 33 ods. 2 zákona Č. 314/2001 Z. z. nezriadila dobrovolný hasičský zbor obce,
nakoľko nevie zabezpečit dostatočný počet občanov obce, ktori by ustanovila do Dobrovoľnej hasičskej
jednotky obce.
Obec Seňa, ako zriad‘ovatel dobrovol‘nej hasičskej jednotky v obci v súlade s ~ 33 ods. 3 zákona NR
SR Č. 314/2001 Z. z. a dalšími ustanoveniami cit. zákona a vyhláškou MV SR Č. 611/2006 Z. z. o
hasičských jednotkách
sa dohodli
o plneni niektorých vybraných úloh v nasledovnom rozsahu:
o

Obec Seňa prostredníctvom Dobrovolného hasičského zboru obce Seňa zabezpečí nasledovné
úlohy pre obec Belža:

v prípade vykonania záchranných prác pri nežiadúcich udalostiach zabezpečí výjazd Dobrovoľnej
hasičskej jednotky do 10 minút od prijatí správy o udalosti a po nasledujúcom vyhlásení poplachu v
súlade s ~ 37 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
v súvislosti so zdolávaním požiaru v rámci poskytovania osobnej a vecnej pomoci v zmysle ~ 46, 47
zákona č. 314/2001 Z. z. Dobrovolná hasičská jednotka bude vykonávat:
nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osáb,
uhasenie požiaru, ak je to možné, alebo vykonat nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
ohlásenie bez zbytoČného odkladu na určenom mieste zistený požiar.
zabezpečí pomoc pri živelných pohromách a mých mimoriadnych udalostiach
zabezpečí pomoc a záchranu osobám v súvislosti s dopravnými nehodami
-

-

-

-

o

Obec Belža, okrem vyššie uvedených úloh a povinnosti bude nad‘alej plnit‘ 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.

•

Obec Belža poskytne Dobrovolnému hasičskému zboru obce Seňa na osobitný účet obci Seňa
finančné prostriedky vo výške 300€ k 01 .07. príslušného roka, a to na riešenie materiálno
technického zabezpečenia a vybavenia činnosti dobrovol‘nej hasičskej jednotky v obci Seňa
súvisiacich s plnením úloh uvedených v bode č. I tejto dohody.

—

‚‚.

o

o

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 01.07.2026
Zmeny a dopinky tejto dohody možno vykonat‘ len písomne a to vo forme dodatku a so súhiasom
oboch strán.
Dohoda je spracovaná v dvoch origináloch, pričom každá strana obdrží Po jednom vyhotoveni.
Táto dohoda naddbúda účinnost‘ dňom 02.07.2021
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titul, meno,
obce Belža

DHZ Seňa

‚

titul, meno, priezvisko,
Starosta obce Seňa

