
MESTO LEVOČA 
 
 
 
 
Predmet rokovania:   Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor /DHZ/ mesta Levoča 
 
        
                                                     
Pre: Mestskú radu dňa 19.04.2022 
   
 
                                                   
 
Predkladá:             Ing. RASTISLAV HORBAĽ  /KP- Krízové riadenie, technik CO-PO-BOZP/ 
 
 
Spracovateľ:                Ing. RASTISLAV HORBAĽ  /KP- Krízové riadenie, technik CO-PO-BOZP/ 
 
 
 
 
Návrh predkladateľa   na uznesenie:   
 
MR odporúča  primátorovi mesta schváliť ročnú dotáciu pre DHZ mesta Levoča podľa zmluvy 
o poskytnutí dotácie č................. (ďalej len „Zmluva“) 
 
 
 
Termín:         30.04.2022 
 
 
Zodpovedný:                              Ing. RASTISLAV HORBAĽ  /Krízové riadenie/ 
                                                          
 
Stanovisko komisie:                  BEZ PREROKOVANIA V KOMISII 
 
 
Na vedomie:        primátor mesta Levoča 

     zástupca primátora mesta Levoča 
     prednosta MsÚ 

                                                    hlavný kontrolór mesta 
                                                    
 
 
 
V Levoči:     12.04.2022 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

          Žiadateľom predmetnej dotácie je Dobrovoľný hasičský zbor /DHZ/ mesta Levoča. 
Žiadateľ sa zaväzuje použiť dotáciu výlučne na účel:   

- vyplatenie ročného nájmu za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 za garáž v 
nebytovom priestore /garáž/ v lokalite Železničný riadok, v objekte s.č.1417, o.č.23, 
Levoča, ktorého vlastníkom je samotné mesto Levoča. 

- nákup PHM z dôvodu prevádzky nového vozidla CAS 15 Iveco Daily 70C15D 4x2  
pre DHZ Levoča, prevádzkových kvapalín a podľa potrieb nákup dezinfekčných 
prostriedkov z dôvodu pandemickej situácie na území mesta Levoča. 

- úhrada servisnej prehliadky prideleného vozidlá CAS 15 Iveco Daily 70C15D 4x2   
 
          Dňa 01.07.2018 bola medzi mestom Levoča a DHZ Levoča uzatvorená zmluva o nájme 
č.21485/2018/OM/4, kde predmetom tejto zmluvy bolo prenechané nájomcovi užívanie 
nebytového priestoru /garáže/ v lokalite Železničný riadok, v objekte s.č.1417, o.č.23. 
Nájomné za užívanie nebytového priestoru je stanovené dohodou zmluvných strán, kde za 
garážovanie hasičského vozidlá je potrebné uhradiť za obdobie 01.01.2022 do 31.12.2022 
nájomné pre mesto Levoča na základe zmluvy o nájme vo výške 770,-€. 

- Žiadateľ taktiež žiada dotáciu vo výške 200,-€ na nákup PHM, prevádzkových 
kvapalín a podľa potrieb nákup dezinfekčných prostriedkov z dôvodu pandemickej 
situácie na území mesta Levoča. 

- V zmysle uzavretej zmluvy medzi MV SR a mestom Levoča o výpožičke vozidla CAS 
15 Iveco Daily 70C15D 4x2 je potrebné vykonať na tomto vozidle servisnú prehliadku 
vo výške 350,-€. 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Levoča žiada o predmetnú, účelovo viazanú dotáciu za rok 
2022  v celkovej sume 1 320, -€. 
 
        Na základe uzatvorenej zmluvy o nájme č.21485/2018/OM/4, medzi mestom Levoča 
a DHZ, kde predmetom tejto zmluvy bolo prenechané nájomcovi užívanie nebytového 
priestoru /garáže/ v lokalite Železničný riadok, v objekte s.č.1417, o.č.23, bola mestom 
Levoča splnená dôležitá podmienka o pridelenie nového požiarneho vozidla CAS 15 Iveco 
Daily 70C15D 4x2 pre potreby DHZ mesta Levoča z dôvodu zabezpečenia a plnenia úloh 
súvisiacich s prvotným zásahom na zdolávanie požiarov a vykonávaním záchranných prác pri 
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu vzniknúť na území 
mesta Levoča resp. jeho mestských častí. Členovia DHZ boli taktiež počas pandemickej 
situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 nápomocní pri vykonávaní dezinfekcie 
v školských zariadeniach a verejne prístupných miest a plôch v rámci mesta. Úlohou DHZ je 
taktiež raz ročne vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v meste Levoča. 
 
 
 
V Levoči dňa:   12.04.2022 
 
 
 
Spracoval:   Ing. Rastislav Horbaľ 
                       /krízové riadenie mesta/ 

 


