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Dôvodová správa
I.

Všeobecná časť
Na základe § 33 odsek 4 zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov obec vymenúva a odvoláva veliteľa dobrovoľného hasičského
zboru mesta ( ďalej DHZM).
Primátorka mesta vymenúva veliteľa dobrovoľného hasičského zboru mesta až po
schválení mestským zastupiteľstvom.

II.

Osobitná časť
Požiarny poriadok mesta zo dňa 20.4.2016 bol zobraný na vedomie Mestským
zastupiteľstvom Stará Turá dňa 28.4.2016, súčasťou čoho bolo i chválenie veliteľov
jednotlivých dobrovoľných hasičských zborov mesta a to uznesením č. 39 –
XVI/2016. Predkladáme návrh na zriadenie ďalšej zásahovej jednotky mesta
v miestnej časti Súš. Členovia DHZM sú navrhnutí z členskej základne DHZ Stará
Turá. Mesto požiada o zaradenie jednotky do celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov SR do skupiny „C“. Mesto má možnosť požiadať o finančné
prostriedky v zmysle výzvy Ministerstva vnútra SR (predpokladaný termín vyhlásenia
2. kola február 2018) na rekonštrukcie, opravy a obnovy hasičských zbrojníc, jednou
z podmienok je mať zriadenú zásahovú jednotku v tejto miestnej časti. Predkladáme
návrh Zriaďovacej listiny DHZM Súš, ktorú mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
Na základe dohody DHZ Stará Turá je navrhnutý za veliteľa DHZM- Súš : Miroslav
Michalec

2
Návrh uznesenia:

Uznesenie číslo ................/ 2018
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15.2.2018 návrh na
schválenie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru mesta:
Dobrovoľný hasičský zbor mesta - Súš: Miroslav Michalec
a
a) berie na vedomie
-informáciu o vydaní dodatku Požiarneho poriadku mesta Stará Turá, ktorého
súčasťou je príloha č.5. zriaďovacia listina DHZM-Súš
b) s c h v a ľ u j e
veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta – Súš : Miroslav Michalca
c) u k l a d á
1. MsÚ Stará Turá predložiť
k vymenovaniu veliteľa.

primátorke
Z : MsÚ
T : ihneď

mesta

menovací

dekrét

Príloha č. 5
Mesto: Stará Turá
V Starej Turej
dňa: 7.2.2018
Zriaďovacia listina
Dobrovoľného hasičského zboru mesta- Súš
Podľa ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona SNR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z.
z. o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov zriaďuje mesto Stará Turá
Dobrovoľný hasičský zbor mesta (ďalej len „DHZM“)
A) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
1. Zriaďovateľ (mesto): Stará Turá, SNP 1/2, 916 01,
2. Vnútorná organizácia Dobrovoľného hasičského zboru mesta:
a) veliteľ DHZM- Súš : Miroslav Michalec, ustanovenie uznesením
mestského zastupiteľstva, následné vymenovanie primátorkou mesta,
b) počet členov DHZM : 10.
3. Odborné služby:
a) strojná služba: nie
b) spojovacia služba: nie
c) protiplynová služba: nie
d) hasičská záchranná služba: nie
e) povodňová záchranná služba: nie
f) hasičská jednotka určená na podporu zboru: áno
4. Materiálno technické vybavenie:
a) hasičská technika: nie
- špeciálna zásahová: nie
b) protiplynová technika: nie

B) ZÁKLADNÝ ÚČEL:

DHZM je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva, ktorý plní úlohy
vyplývajúce zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
C) PREDMET ČINNOSTI:
DHZM vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných
pohromách, haváriách a iných nežiaducich udalostiach s cieľom zabezpečenia
záchrany osôb, zvierat, majetku a životného prostredia, podľa svojich
technických možností a odbornej kvalifikácie.
D) VYMEDZENIE MAJETKU:
Podľa ustanovení § 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších
predpisov sú budovy hasičských zbrojníc, hasičská technika a vecné prostriedky ochrany pred
požiarmi majetkom mesta.
E) FINANCOVANIE DHZM:
Mesto podľa § 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších
predpisov financuje náklady na ochranu pred požiarmi z vlastných príjmov, sponzorských
darov a príspevkov poisťovní, dotácií od štátu prostredníctvom DPO SR.

.........................................
Ing. Anna Halinárová
meno a priezvisko primátorky mesta,
podpis a odtlačok úradnej pečiatky

