DOHODA

o zriadení jednej spoločnej ohlasovne požiarov, jednej spoločnej protipožiarnej hliadky
právnickej osoby a o zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR
číslo 314/2001 Z.z. a vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z.

medzi

Zmluvná strana 1 :
Slovenská republika – Krajský úrad v Trenčíne
Sídlo :
Hviezdoslavova č. 3, 911 49 Trenčín
Zastúpený :
Mgr. Danielom Gajdošom –prednosta krajského úradu
IČO :
317 772 52
Vo veciach vyplývajúcich zo zmluvy je oprávnený konať:
Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom
Sídlo :
Hviezdoslavova č. 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Zastúpený
Ing. Jozef Varta – prednosta obvodného úradu
Bankové spojenie :
štátna pokladnica
Číslo účtu :
7000176745/8180

Zmluvná strana 2 :
Sídlo :
Zastúpený :
IČO :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Sídlo :
Zastúpený :

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl.Armády č.1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Ing. Jozef Trstenský – primátor mesta
311 863
DEXIA BANKA SLOVENSKO
5801265001/5600
Spoločný úrad samosprávy
Hviezdoslavova č. 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Ing. Miloslav Malík – prednosta SÚS

Článok I.
Predmet dohody
Predmetom dohody je zriadenie jednej spoločnej ohlasovne požiarov, jednej spoločnej
protipožiarnej hliadky právnickej osoby a zabezpečovanie ochrany pred požiarmi v zmysle
zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR číslo
121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a súvisiacich predpisov.
Článok II.
Ohlasovňa požiarov
Zmluvné strany sa dohodli na zriadení jednej spoločnej ohlasovne požiarov v budove
Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom na ulici Hviezdoslava č. 36. Ohlasovňa
požiarov zriaďuje , zabezpečuje a prevádzkuje c zmysle zákona o ochrane pred požiarmi číslo
314/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR číslo 121/2002 Z.z. Obvodný úrad v Novom Meste nad
Váhom a nachádza sa na prízemí budovy - informácie.
Článok III.
Protipožiarna hliadka právnickej osoby
Zmluvné strany sa dohodli na zriadení jednej spoločnej protipožiarnej hliadky právnickej
osoby v budove obvodného úradu Nové Mesto nad Váhom, ulica Hviezdoslavova č. 36.
Protipožiarnu hliadku právnickej osoby zriaďuje a zabezpečuje obvodný úrad Nové Mesto
nad Váhom a členom tejto protipožiarnej hliadky právnickej osoby je jeden zamestnanec
Spoločného úradu samosprávy. Rozsah odbornej prípravy, odbornú prípravu, úlohy a spôsob
kontroly protipožiarnej hliadky právnickej osoby určuje obvodný úrad Nové Mesto nad
Váhom.
Článok IV
Ostatné dojednania
Režimové opatrenia obsiahnuté v Požiarno-poplachových smerniciach zabezpečuje
správca 1, režimom správca 2 je povinný tieto opatrenia dodržiavať.
Režimové opatrenia obsiahnuté v Požiarno-evakuačnom pláne grafickej časti zabezpečuje
správca 1, pričom správca 2 je povinný tieto opatrenia dodržiavať.
Revízie požiarnych hlásičov, požiarnych tlačidiel, elektrickej požiarnej signalizácie, požiarnej
ústredne, požiarnych uzáverov, nástenných hadicových systémov, prenosných hasiacich
zariadení a pod. a súvisiacej dokumentácie zabezpečuje a vedie správca 1.
Správca 2 sa bude na nákladoch spojených s revíziami a údržbou podieľať v súlade
s Dohodou o podieľaní sa na nákladoch spojených s užívaním priestoroch DŠS.
Táto písomná dohoda nadobúda účinnosť od : 1.1.2005
V Novom Meste nad Váhom, dňa :
Ing. Jozef Trstenský, v.r.
primátor mesta
Mesto Nové Mesto nad Váhom

22.08.2005
Mgr. Daniel Gajdoš, v.r.
prednosta

