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    PRíLOHA č. 5 k UMZ, č.128/22.12.2020 

Poplatky za služby poskytnuté Dobrovoľným zborom pre núdzové situácie  v 

Nadlaku, na rok 2021 

 

Por. 
č. 

 

Pomenovanie poplatku/ Druh úkonu 

Výška poplatkui  

1. Magirus Deutz/ IVECO 

* Použitie protipožiarneho vozidla Magirus, na zásah proti ohňu, 

alebo na iné núdzové situácie, ako i na dozor nad rešpektovaním 

preventívnych opatrení proti požiaru, na tržniciach, výstavách, 

kultúrno-športových podujatiach, filmovaniach a pod., 

obsluhované zásahovým tímom (Odhad sa vzťahoval na 1 hodinu 

prevádzky a presun vozidla na vzdialenosť  1 km). 

 

378 lei/hod./km 

2.  * Preprava vody protipožiarnym vozidlom   320 lei/hod./km 

3. Prečerpanie vody z pivničných priestorov, alebo studní , čistenie 

podmostí,  pomocou protipožiarneho vozidla . 

330 lei/hod./km 

Úkony bez použitia protipožiarneho vozidla  

4. Použitie mobilného motorového čerpadla typu SKODA SP 12 RI 70,50 lei/hod. 

5. Použitie motorového vozidla typu HONDA KPH 1100/GP 200 24,50 lei 

6. Použitie nádrže s objemom 8000 l na prepravu vody  10 lei/hod. 

7. Použitie výsuvného rebríka , bez zásahového týma  10 lei/hod. 

8. Zásah požiarnikov , ktorý predpokladá úkony na vysokých 

stanoviskách , pre odstránenie snehu a/alebo ľadu z budov , alebo 

pre odstránenie rôznych predmetov, vtákov, zvierat zo striech . 

85 lei/hod./hasič 

9. Dozor nad rešpektovaním protipožiarných opatrení na tržniciach, 

výstavách, kultúrno-športových podujatiach, filmovaniach a pod., 

za pomoci osadenstva, alebo/a zásah dobrovoľníkov bez 

protipožiarneho vozidla.   

15 lei/hod./osoba  

POZNÁMKA: 

1. Náklady spojené so zásahom za pomoci protipožiarneho vozidla, po dobu inú 

ako 1 hodina , alebo vo vzdialenosti inej ako 1 km, sa počítajú priamoúmerne s 

dobou úkonu /respektíve so vzdialenosťou . 

2. *Ku nákladom spojeným s používaním protipožiarneho vozidla, sa pridáva aj 

cena použitej vody pri danom úkone . 

3. Ku poplatku za používanie protipožiarneho vozidla, pri zásahoch v núdzových 

situáciach , sa pridáva i cena použitej vody v rámci zásahu a/alebo cena použitých 

hasiacích prostriedkov ( hasiacích látok). 

 

PREDSEDAJÚCI                                             LEGALITU POTVRDZUJE  

       RĂZVAN-FLORIN PALADIE            PREDNOSTA 

                                                                               ALEXANDRU GROS 
 
 

 


