
Dohoda o spolupráci
uzatvorená v zmysle 5 51 Obč ianskehozákonníka

čl. |
Zmluvné strany

Názov: Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Sídlo: Považské Podhradie 333, 017 O4 Považská Bystrica
Zastúpené: Peter Stoklasa, konateľ
IČO: 31613314
IČ DPH: SK2020439883
IBAN: SK17 5600 0000 0028 0545
BIC: KOMASK2X

(ďalej len „Mestské lesy Považská Bystrica“)

a

Dobrovoľ nýhasičský zbor

Názov; Dobrovoľ nýhasičský zbor Horná Mariková

Sídlo: Horná Mariková 360, 018 03 Horná Mariková
zastúpený: Marian Gardoň , predseda
lČO: 0017747411817
IBAN: SK31 0900 0000 0050 5395 1160
BIC: GIBASKBX

(ďalej len „DHZ“,
Mestské lesy Považská Bystrica a DHZ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo

ako „Zmluvná strana“)

čl. ll
Uvodné ustanovenia

1. Mestské lesy Považská Bystrica sú na základe Nájomnej zmluvy č. 66/2014 — Odd. NsM
zo dňa 31. O3. 2014 nájomcom lesných pozemkov aďalšich pozemkov v k. ú. Horná
Mariková, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13
Považská Bystrica, IČO: 00317667, na ktorých zabezpečujú vykonávanie lesníctva
alesného hospodárstva vsúlade splatnými predpismi aplánom starostlivosti oles.
Mestské lesy Považská Bystrica sú vzmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi vznení neskorších predpisov subjektom povinným plniť vo vzťahu ku
pozemkom, na ktorých vykonávajú činnosť na základe nájomnej zmluvy úlohy na úseku
ochrany pred požiarmi.

2. DHZ je samostatným subjektom pôsobiacim na územi obce Horná Mariková, založeným
za účelom podieľ ania sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách
vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami.
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3. Zmluvné strany dlhodobo vzájomne spolupracujú pri plnení úloh na úseku ochrany pred
požiarmi a odstraňovania následkov mimoriadnych situácií, pričom majú záujem
o posilnenie a zintenzívnenie vzájomnej spolupráce.

čl. lll
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je úprava podmienok spolupráce Zmluvných strán pri plnení
úloh na úseku ochrany pred požiarmi a odstraňovania následkov mimoriadnych situácií.

2. DHZ sa na základe tejto dohody zaväzuje počas doby trvania tejto dohody intenzívne
spolupracovat“ s Mestskými lesmi Považská Bystrica na úseku ochrany pred požiarmi
avykonávať d'alšie činnosti najmä pri odstraňovaní následkov mimoriadnych situácií.
Povinnosti DHZ budú spočivat' najmä:

a) v účasti na zásahoch pri hasení požiarov podl'a potrieb a požiadaviek Mestských
lesov Považská Bystrica,

b) v účasti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm (veterné smršte, zosuvy
pôdy a pod.) podľ apotrieb a požiadaviek Mestských lesov Považská Bystrica,

c) v spolupráci pri riešení iných mimoriadnych situácií znemožňujúcich alebo
podstatne sťažujúcich riadne vykonávanie lesníctva a lesného hospodárstva
podl'a potrieb a požiadaviek Mestských lesov Považská Bystrica.

3. DHZ je povinný zabezpečovať plnenie povinností vzmysle ods. 2 tohto článku
bezodkladne - v čo najkratšom možnom čase po požiadaní zo strany Mestských lesov
Považská Bystrica a to prostredníctvom dostatočného počtu spôsobilých osôb
a techniky.

4. Mestské lesy Považská Bystrica sa na základe tejto dohody zaväzujú uhradiť DHZ
odplatu za vykonávanie činnosti v zmysle tejto dohody.

čl. |V
Podmienky poskytnutia úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada za vykonávanie činnosti DHZ v zmysle tejto
dohody bude uskutočnená v paušálnej sume 1.000,- € za celú dobu trvania tejto dohody,
a to bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu DHZ špecifikovaného v čl. |.

2. Úhrada je viazaná na riadne vykonávanie činností a plnenie povinností DHZ, pričom
bude uskutočnená na celú dobu platnosti dohody vopred, a to najneskôr do 30 dní od
nadobudnutia účinnosti tejto dohody.

3. Úhrada je určená najmä na úhradu nákladov na materiálové vybavenie DHZ, pohonné
hmoty a pod.

4. O plnení povinností vzmysle tejto dohody je DHZ povinný predložiť Mestským lesom
Považská Bystrica za celú dobu trvania dohody relevantné podklady, a to najneskôr do
15 dní od skončenia platnosti dohody. Vodôvodnených prípadoch môže byt“ lehota na
predloženie podkladov predĺ ženána základe písomnej žiadosti DHZ, pričom rozhodnutie
o predĺ ženílehoty je vo výlučnej kompetencii Mestských lesov Považská Bystrica.



5. Podklady musia obsahovat“ špecifikáciu konkrétnych činností a aktivít, ktoré boli zo strany
DHZ počas doby platnosti dohody vykonané, najmä výkazy alebo iné obdobné doklady
podpísané zástupcom Mestských lesov Považská Bystrica preukazujúce výkon
konkrétnych činností v konkrétne špecifikovanom rozsahu.

6. Za riadne plnenie povinností sa považuje vykonanie činností DHZ v zmysle tejto dohody
v rozsahu minimálne 200 osobohodín za celú dobu platnosti dohody, pokiaľ počas doby
platnosti dohody boli uplatnené požiadavky zo strany Mestských lesov Považská Bystrica
na vykonanie činností DHZ v zmysle tejto dohody. V prípade nižšieho rozsahu
vykonávania činností zo strany DHZ majú Mestské lesy Považská Bystrica právo na
vrátenie pomernej časti už vyplatenej úhrady.

čl. V
Ostatné ustanovenia

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú 1 rok, pričom túto dohodu možno ukonči ť
písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľ vek zo
Zmluvných strán zdôvodu opakovaného porušenia povinností druhej Zmluvnej strany
dohodnutých touto dohodou.

2. Výpovedná doba je 2 mesiace a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Dôležité písomnosti budú Zmluvné strany doručovať na adresu sídla uvedeného v čl.
Itejto dohody, prípadne na inú aktuálnu adresu sídla druhej Zmluvnej strany, pričom
zmenu adresy sú Zmluvné strany povinné navzájom si bezodkladne oznamovať .

čl. VI
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Mestských lesov Považská
Bystrica v súlade s š 47a Obč ianskehozákonníka.

2. Táto dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Mestské
lesy Považská Bystrica dostanú dve vyhotovenia a DHZ jedno vyhotovenie.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí svojimi úkonmi nadobúdať práva a zaväzovať
sa, že dohodu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľ ne, že ich zmluvná vôľ a nie
je obmedzená, nekonajú vtiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že si text tejto
dohody prečítali a jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Mestské lesy Považská Bystrica: DHZ:
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