
 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Vlachovo, Letná  71, 049 24 Vlachovo 

         Vlachovo, 27.2.2014 

 

 

        Dobrovoľná požiarna ochrana SR 

        Kutuzovova 17 

        831 03 BRATISLAVA 3 

 

 

Vec 

Vecné vyhodnotenie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej 
republiky uzatvorenej v zmysle §51 Občianskeho zákonníka – zmluva č.3149 

a)  Dobrovoľný hasičský zbor vo Vlachove ( ďalej len „DHZ Vlachovo“ ) zastúpený 
štatutármi Mgr. Štefanom Hroncom a Ing. Slavomírom Labuzíkom potvrdzuje, že dotácia 
pre DHZ Vlachovo bola vyčerpaná v súlade so zmluvnými podmienkami uvedenými 
v zmluve č. 3149 zo dňa 6.2.2014. 

b) Prínos zrealizovanej dotácie 

b.1) Prvá časť dotácie bola využitá na vybavenie DHZ Vlachovo ochrannými pracovnými 
prostriedkami, ktoré spĺňajú potrebné normy. V tejto časti bolo čerpaných 2170 eur.  
Z dotácie bolo zakúpených: 

- 5ks ľahkých zásahových kompletov X-FIPER,  ktoré sú určené pre likvidáciu požiarov 
na voľnom priestranstve a lesných požiarov, slúžia ako ochrana pred elektrostatickými 
zápalnými výbojmi a krátkodobému kontaktu s malými plameňmi (A1), sálavému 
teplu v úrovni (C1).   

- 5 ks Zásahových prilieb PAB FIRE 03 fotoluminisenčné táto prilba poskytuje 
kompletnú ochranu hlavy, tváre a krku. Reflexné prvky umiestnené na prilbe zvyšujú 
viditeľnosť a tým aj bezpečnosť zasahujúcich hasičov. Prilba spĺňa normu EN 
443/1997 - prilby pre hasičov, ochrana hlavy, tváre, očí, uší.  

- 5ks Zásahových štvorvrstvových celokožených rukavíc s membránou NCG-935 Knit. 
Rukavice KNIT sú certifikované podľa noriem EN 659:2008 a EN 388:2003. 

Dodávateľom vyššie spomínaného vybavenia bola firma Sportfire s.r.o., Poľný Kesov 
268, 951 15 Poľný Kesov. Zapísaná v Okresný súd Nitra, odd. SRO, v.č.: 31079/N. 

 



b.2) Druhá časť dotácie bola využitá na odbornú prípravu členov DHZ Vlachovo. V tejto časti 
bolo čerpaných 816 eur. Odborná príprava, prebiehala v dňoch 14, 15, 16, 22 a 23 
februára 2014 v priestoroch obecného úradu vo Vlachove a bola zrealizovaná 
spoločnosťou SAFRIS, s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, 034 01 Ružomberok. Zapísaná v OR 
Okresný súd v Žiline, odd. SRO, v.č .: 15535/L. 

c)    Vďaka vyššie spomenutím skutočnostiam je potrebné konštatovať, že dotácia poskytnutá 
Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky bola čerpaná celkovo vo výške 
2986 eur a priaznivo obohatila súčasné danosti DHZ Vlachovo a to nielen po materiálnej, 
ale aj po odbornej stránke. 

 

 

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

     Mgr. Štefan Hronec Ing. Slavomír Labuzík 
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