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Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti Dohody o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred
požiarmi, uzatvorená dňa 01.06.2016 podľa § 33 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi (ďalej aj „dohoda“), medzi
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Sídlo :
Junácka 1, 83291 Bratislava
Zastúpená :
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
IČO:
00603317
DIČ:
2020887385
(ďalej „mestská časť“), a
Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava Nové Mesto
Sídlo :
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Zastúpená :
Ing. Marian Čemez, predseda občianskeho združenia
IČO:
001774740102
(ďalej „DHZ“)
(spolu „mestská časť“ a „DHZ“, ako „zmluvné strany“).
Článok 1
1.
Zmluvné strany uzavreli dňa 01.06.2016 Dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany
pred požiarmi (ďalej „dohoda 2016“) podľa § 33 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
(ďalej „zákon“).
2.
Zmluvné strany sa dohodli na ukončení vzájomnej spolupráce z dohody 2016, ku dňu
31.03.2022.
3.
DHZ sa zaväzuje, že odovzdá poverenému zástupcovi mestskej časti všetku dokumentáciu,
ktorá súvisí s plnením dohody 2016 zo dňa 01.06.2022 a to najneskôr do 10 pracovných dní od
účinnosti tejto dohody 2016; DHZ súčasne poskytne poverenému zástupcovi všetky informácie
potrebné pre plnenie úloh, ktoré mestskej časti vyplývajú zo zákona.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1.
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
2.
Táto dohoda je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom mestská časť dostane 3 rovnopisy a DHZ
dostane 2 rovnopisy.

V Bratislave dňa 28.03.2022

V Bratislave dňa 28.03.2022

Mgr. Rudolf Kusý v.r., starosta
Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Ing. Marian Čemez v.r., predseda
Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava Nové Mesto

