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Usmernenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady k uzatváraniu zmlúv
o poskytovaní pomoci na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia krízového riadenia
Číslo: SKR-16/2017
Bratislava 10. januára 2017
Vybavuje: Ing. Peter Prokeš
Číslo telefónu: 02/4859 3235
Číslo faxu: 02/4859 3343
Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydáva usmernenie
za účelom jednotného postupu pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní pomoci na úseku civilnej
ochrany a integrovaného záchranného systému.
Čl. 1
Základné ustanovenie
(1) Zmluva sa uzatvára v zmysle § 6 ods. 2 písm. h) zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov medzi dvomi zmluvnými stranami, ktoré zastupuje na jednej strane
okresný úrad a na druhej strane subjekt, ktorého činnosť je ustanovená v zmysle § 9 ods.1
zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
(2) Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca na úseku ochrany života, zdravia,
majetku a životného prostredia, vzdelávania a prevencie, vykonávaná v súlade so zákonom
NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
a zákonom č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších
predpisov.
(3) Zmluvu podpisuje vedúci odboru krízového riadenia okresného úradu na základe
ustanovení administratívno-právnej zodpovednosti za výkon štátnej správy na príslušnom
úseku miestnej štátnej správy vyplývajúcej mu z ustanovení zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a čl. 7 ods. 2 písm. d) smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 142/2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu.
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Čl. 2
V rámci vzájomnej spolupráce je obsahom činnosti zmluvných strán najmä:
a) poskytovanie pomoci v tiesni, v prípade ohrozenia, vzniku mimoriadnej udalosti alebo
odstraňovaní jej následkov,
b) organizovanie vzdelávacích aktivít, náučná a propagačná činnosť, spolupráca v oblasti
odbornej prípravy a preventívno-výchovných činností.
Čl. 3
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. februára 2017.

JUDr. Lenka Hmírová, v. r.
generálna riaditeľka
sekcie krízového riadenia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
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Príloha k usmerneniu č. 1/VI/1
VZOR ZMLUVY O POSKYTOVANÍ POMOCI NA ÚSEKU CIVILNEJ OCHRANY
A INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

ZMLUVA
O POSKYTOVANÍ POMOCI NA ÚSEKU
CIVILNEJ OCHRANY A INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
uzatvorená podľa § 6 ods. 2 písm. h) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
§ 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, § 5 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
Okresný úrad...
so sídlom: ...
zastúpený:, ...vedúcim odboru krízového riadenia
(ďalej len „vedúci OKR“)
a
občianske združenie ...
so sídlom: ...
IČO:
zastúpený:

...
...

(ďalej spolu len „zmluvné strany“).
Čl. 1
Predmet zmluvy
(1) Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca na úseku ochrany života,
zdravia, majetku a životného prostredia, vzdelávania a prevencie, vykonávaná v súlade
so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/2002 Z. z. o integrovanom
záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
(2) Vedúci OKR okresného úradu túto zmluvu podpisuje na základe ustanovení
administratívno-právnej zodpovednosti za výkon štátnej správy na príslušnom úseku miestnej
štátnej správy vyplývajúcej mu z ustanovení zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a čl. 7 ods. 2 písm. d) smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013, ktorou sa
upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu.
3

(3) V rámci vzájomnej spolupráce je obsahom činnosti zmluvných strán najmä:
a) poskytovanie pomoci v tiesni, v prípade ohrozenia, vzniku mimoriadnej udalosti alebo
odstraňovaní jej následkov,
b) organizovanie vzdelávacích aktivít, náučná a propagačná činnosť, spolupráca v oblasti
odbornej prípravy a preventívno-výchovných činností.
Čl. 2
Záväzky zmluvných strán
(1) OKR Okresného úradu ... sa zaväzuje pri poskytovaní vzájomnej spolupráce
v rozsahu pôsobnosti tejto zmluvy:
spolupracovať s občianskym združením ... o. z. pri organizovaní a realizácii opatrení
civilnej ochrany pri vzniku ohrozenia, vzniku mimoriadnych udalostí a poskytovaní
pomoci v tiesni v rámci svojej územnej pôsobnosti,
b) poskytovať odbornú a metodickú pomoc pri zabezpečovaní a plnení úloh civilnej ochrany
v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov,
c) poskytovať na základe písomnej požiadavky metodickú pomoc pri príprave na výkon
záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach.
a)

(2) Občianske združenie ... o. z. sa zaväzuje pri poskytovaní vzájomnej spolupráce
v rozsahu pôsobnosti tejto zmluvy:
a) poskytnúť OKR Okresného úradu ... na základe vyžiadania sily a prostriedky alebo
technickú podporu pri stavoch tiesne, ohrozeniach alebo mimoriadnych udalostiach,
b) spolupodieľať sa na činnostiach uvedených v článku 2 tejto zmluvy,
c) poskytovať pri výkone pátracích akcií, vzniku stavu tiesne alebo pri vzniku mimoriadnej
udalosti dostupné informácie dotknutým orgánom verejnej správy a ich výkonným zložkám
v súvislosti s danou vzniknutou udalosťou, ktorej sa pomoc týka,
d) zúčastňovať sa odbornej prípravy podľa § 16 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom
záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
(3) Medzi spoločné záväzky zmluvných strán patrí spolupracovať, vzájomne
koordinovať svoju činnosť pri stavoch tiesne, ohrozeniach a mimoriadnych udalostiach na
základe subsidiarity orgánov krízového riadenia, základných záchranných zložiek a ostatných
záchranných zložiek, medzi ktoré patrí aj občianske združenie... o. z. a vzájomne sa o nich
informovať. Ďalej zverejňovať túto zmluvu na svojej internetovej stránke, zmluvných
printových médiách alebo interných vykonávacích predpisoch.
Čl. 3
Poskytovanie informácií
(1) Zmluvné strany zodpovedajú za vzájomnú ochranu informácií získaných v priebehu
spolupráce. Uvedené povinnosti trvajú aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
(2) Informácie získané v priebehu spolupráce, ako aj po jej skončení, sa nesmú používať
v neprospech druhej zmluvnej strany.
(3) Zmluvné strany sú povinné vzájomne si poskytovať informácie vedúce
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k prospešnému plneniu predmetu zmluvy a aktívne spolupracovať s cieľom efektívneho
dosiahnutia predmetu zmluvy a to pri rešpektovaní a dodržiavaní všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Čl. 4
Podmienky poskytnutia vzájomnej pomoci
(1) Vyžiadanie spolupráce pri stave tiesne alebo pri vzniku ohrozenia alebo mimoriadnej
udalosti sa vykoná na základe vyzvania koordinačným strediskom IZS alebo operačným
strediskom tiesňového volania na základe žiadosti veliteľa zásahu o potrebe nasadenia síl
a prostriedkov ostatných záchranných zložiek.
(2) Za výkon činnosti občianskeho združenia ... o. z. v rámci svojej pôsobnosti podľa
osobitných predpisov sa považuje obsah činnosti uvedených v článku 2 tejto zmluvy. Za
uvedený výkon činnosti neposkytne Okresný úrad ... občianskemu združeniu ... o. z. finančnú
náhradu, ale bude uplatňovaná v zmysle § 13, § 15 ods. 4 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona
č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov alebo
príslušných ustanovení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov
(3) V prípade, že pri poskytnutí vzájomnej pomoci, dôjde k vzniku škody ktorejkoľvek
zmluvnej strany, táto bude riešená v zmysle príslušných právnych predpisov o zodpovednosti
za spôsobenú škodu.
Čl. 5
Ukončenie zmluvy
(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
(2) Platnosť zmluvy možno ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán alebo
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu,
c) zánikom občianskeho združenia ... o. z.
(3) Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Čl. 6
Zodpovednosť za škodu
Ukončením zmluvy nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej
v dôsledku porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
(1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie
Úrad vlády SR, v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré
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zákony. Zmluvné strany sa dohodli, že zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv
zabezpečí Okresný úrad ...
(2) Na vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa použijú príslušné ustanovenia
všeobecne záväzných právnych predpisov.
(3) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom
každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy zmluvy, z dôvodu ich možnej súčinnosti
v predmete spolupráce tejto zmluvy. V prípade ak zmluvu podpisuje okresný úrad, ktorý nie je
okresným úradom v sídle kraja, tak je zmluva vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom piaty
rovnopis je zaslaný po podpise oboch zmluvných strán na územne príslušný okresný úrad
v sídle kraja.
(4) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomným
očíslovaným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami. Dodatok sa stáva
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

V ..., dňa .................................................

V ..., dňa ..................................................

Za
Okresný úrad ...

Za
...o. z.

..................................................................

..................................................................

vedúci OKR

predseda ... o. z.
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