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MEMORANDUM 

 o vzájomnej spolupráci 

uzavreté podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v  znení neskorších predpisov  

 

medzi nasledovnými stranami:  

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 

sídlo:     Pražská 3229/29, 812 63 Bratislava     

štatutárny orgán:   JUDr. Kajetán Kičura - predseda  

IČO:    30844363 

 

(ďalej ako „SŠHR SR“) 

 

a 

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 

sídlo:    Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava  

Korešpondenčná adresa: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava    

štatutárny orgán:  Vendelín Horváth, generálny sekretár DPO SR 

IČO:    00177474 

 

(ďalej ako „DPO SR“) 

 

(spoločne ďalej ako „strany memoranda“) 

 
 

PREAMBULA 

Účelom memoranda je: 

1. zaistiť spoluprácu medzi stranami memoranda,  

2. koordinovať prístup a jednotne presadzovať spoločné záujmy strán memoranda.  

 

 
Článok I. 

Oblasti spolupráce (Predmet) 

1. Vytváranie priaznivých podmienok pre efektívnu a účelnú spoluprácu strán memoranda za 

účelom zlepšenia systému riešenia mimoriadnych udalostí a krízových situácií. 

2. Výmena odborných znalostí a skúseností v oblasti poskytovania pomoci za účelom ochrany 

života, zdravia, majetku a životného prostredia. 

3. Poskytovanie materiálno-technického zabezpečenia na základe potrieb riešenia 

mimoriadnych udalosti. 

4. Logistická podpora SŠHR SR pre riešení mimoriadnych udalostí a krízových situácií. 

5. Odborná a praktická príprava strán memoranda prostredníctvom súčinnostných cvičení. 
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Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Strany memoranda vyjadrujú svoju vzájomnú spoluprácu v oblastiach spolupráce 

vymedzených týmto memorandom. Zároveň sa zaväzujú pri plnení memoranda postupovať 

v súlade so zákonom č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona 

č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných 

komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Strany memoranda zhodne prehlasujú, že si toto memorandum pred jeho podpísaním 

prečítali, že bolo uzavreté po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle 

určite, vážne a zrozumiteľne, nie však v tiesni, prípadne za nevýhodných podmienok a jeho 

autentickosť potvrdzujú svojimi podpismi.  

3. Toto memorandum je možné meniť a doplňovať len písomnými dodatkami prijatými 

a podpísanými oboma stranami memoranda. 

4. Memorandum je vytvorené v štyroch rovnopisoch, pričom každá strana memoranda dostane 

dve vyhotovenia.  

5. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

Podpisy strán memoranda:  

Za SŠHR SR:       Za DPO SR: 

JUDr. Kajetán Kičura     Vendelín Horváth  

 

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

 

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

 
 


