
 

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

         Vlachovo, 5.9 .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.24451 

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.24451 zo dňa 20.6.2014. 

b) Prínos zrealizovanej dotácie 

b.1) Prvá časť dotácie bola využitá na vybavenie DHZ Vlachovo technickými prostriedkami, 
ktoré spĺňajú potrebné normy. V tejto časti bolo čerpaných 1291,72 eur.  Z dotácie bolo 
zakúpené: 

- Plávajúce čerpadlo Niagara Plus. Motorové plávajúce čerpadlo NIAGARA PLUS je 
určené k plneniu nádrží do hasiacich áut alebo rozkladacích nádrží prírodných, 
prípadne umelých vodných tokov a nádrží. Okrem toho môže byť motorové čerpadlo 
využité k čerpaniu vody zo zaliatych miestností (napríklad pivníc) a k iným 
činnostiam (u protipovodňových akciách). Max. výkon 1200 l/min., Max. tlak 0,3 
MPa, celková hmotnosť 27 kg, vývod na hadicu B, spotreba 1,3 l benzínu na hodinu, 
objem palivovej nádrže 1,3 l.  

- 2ks Savicový materiál (+ savicový závit, nadstavec sacieho výka)  
- Prechodky ( 110/75, 75/52, 52/25 ) materiál zliatina hliníka, prevádzkový tlak 1,6 

MPa, skúšobný tlak 2,4 Mpa, hmotnosť 0,4 kg.  

 

 



 

Dodávateľmi vyššie spomínaného vybavenia boli firmy: 

 Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 02321 Korňa. Zapísaná v Okresný súd Žilina, odd. 
SRO, v.č.: 50688/L. 

VMF, s.r.o., Dr. Ľ. Okánika 3, Skalica 909 01. Zapísaná v Okresný súd Trnava, odd. 
SRO, v.č.: 28094/T. 

 

b.2) Druhá časť dotácie bola využitá na nákup materiálno technického vybavenia a osobných 
ochranných pracovných prostriedkov podľa zoznamu požiadaviek DPO SR. V tejto časti 
bolo čerpaných 718,50 eur. Dodávateľom vyššie spomínaného vybavenia bola firma 
Florian, Priekopská 26, 03608 Martin, Zapísaná v OR Okresný súd v Žiline, odd. SRO, 
v.č.: 15956/L 

c)    Vďaka vyššie spomenutím skutočnostiam je potrebné konštatovať, že dotácia poskytnutá 
Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky bola čerpaná celkovo vo výške 
2000 eur a priaznivo obohatila súčasné danosti DHZ Vlachovo a to hlavne po materiálnej 
stránke. 

 

 

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

     Mgr. Štefan Hronec Ing. Slavomír Labuzík 

 

 

 

 

 

 


	b.1) Prvá časť dotácie bola využitá na vybavenie DHZ Vlachovo technickými prostriedkami, ktoré spĺňajú potrebné normy. V tejto časti bolo čerpaných 1291,72 eur.  Z dotácie bolo zakúpené:
	- Plávajúce čerpadlo Niagara Plus. Motorové plávajúce čerpadlo NIAGARA PLUS je určené k plneniu nádrží do hasiacich áut alebo rozkladacích nádrží prírodných, prípadne umelých vodných tokov a nádrží. Okrem toho môže byť motorové čerpadlo využité k čerpaniu vody zo zaliatych miestností (napríklad pivníc) a k iným činnostiam (u protipovodňových akciách). Max. výkon 1200 l/min., Max. tlak 0,3 MPa, celková hmotnosť 27 kg, vývod na hadicu B, spotreba 1,3 l benzínu na hodinu, objem palivovej nádrže 1,3 l. 
	- 2ks Savicový materiál (+ savicový závit, nadstavec sacieho výka) 

