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OBEC ZÁHORSKÁ VES

Všeobecné záväzné nariadenie

obce Záhorská Ves číslo 1/2017

ktorým sa schvaľuje

Zriaďovacia listina dobrovoľného hasičského zboru

obce Záhorská Ves

a

Štatút dobrovoľného hasičského zboru

Obce Záhorská Ves
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§1

Dobrovol'ný hasičský zbor obce Záhorská Ves

Obecné zastupltetstvo v Záhorskej Vsi podľa §1O ods. 2 zákona NR SRč. 369/1990 zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, §15 ods. 1 písm. b/zákona NR SRč. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi a zákona NR SRč. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky
a o zmene niektorých zákonov zriaďovaciu listinu (príloha 1.) Zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce
Záhorská Ves, ktorí v súlade s platnou legislatívou vykonáva na úseku ochrany pred požiarmi, ako aj
pri vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach
zákonom určené úlohy, ako aj kontrolnú činnosť vo veciach zvereného výkonu štátnej správy.

§2

Štatút Dobrovol'ného hasičského zboru obce

Záhorská Ves

Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi v zmysle zákona NR SRč. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov, v súlade s §6 ods. 1. a §l1.ods. 4.písm. a. Zákona NRSR
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisova zákona NR SR37/2014 Z. z.
o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľuje Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Záhorská Ves (príloha č. 2.)

§3

Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Orgány obce, fyzické a právnické osoby obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri
plnení úloh vyplývajúcich z platnej úpravy a tohto VZN na úseku požiarnej ochrany v obci.

2) Podrobnosti na úseku ochrany pred požiarmi ustanovujú osobitné predpismi, ktorými sú
najmä zákon NR SRč 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MV SRČ 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vyhlášky
MV SRč.611/2006 Z. Z. o hasičských jednotkách a zákona NR SRč.37/2014 Z. z. o dobrovoľnej
požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov.

3) V prípade nerešpektovania ustanovení tohto VZN povinnými subjektami, bude obec
postupovať v súlade s platnou právnou úpravou, v zmysle zákona NR SRč. 372/1990 zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona NR SRč. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, prípadne príslušných ustanovení trestného zákona.

4) Toto VZN obce Záhorská Ves č. 1/2017 ktorým sa schvaľuje Zriad'ovacia listina Dobrovoľného
hasičského zboru obce Záhorská Ves a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Záhorská



- 3 -

Ves bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi č. 78/2017 zo dňa
17.10.2017 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho zverejnenia.
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ZRIAĎOVACIA LISTINA

DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE

ZÁHORSKÁ VES

Príloha č. 1.
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Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi podľa §10 odst.2 zákona NR SRč 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,§ 15 ods. 1 písm. b . zákona NR SRč.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona NR SRČ. 37/2014 Z. z. o dobrovol'nej
ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov zriaďuje Dobrovol'ný hasičský
zbor obce (ďalej len "DHZO" )

A) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.Zriaďovatel': obec ZÁHORSKÁ VES

2.Vnútorné orgány dobrovol'ného hasičského zboru obce

a) velitel' DHZO 1

b)počet členov 48

c)počet zamestnancov O

d)počet hasičských družstiev 2

Odborné služby

a)strojná služba áno

b)spojovacia služba áno

c)protiplynová služba nie

d)hasičská záchranná služba áno

e)povodňová záchranná služba áno

3. Materiálno technické zabezpečenie

a)Hasičská technika áno

-základná zásahová, TATRA 815 cas 32,IVEKO Daily cas 15

b)Hasičské prívesy a agregáty áno

-PPS12, povodňový vozík

c)spojovacia technika áno

d)protiplynová služba áno
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B) ZÁKLADNÝ ÚČEL

OHZOje výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorí plní úlohy vyplývajúce zo zákona
NA SRč.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR
č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákona NR SRč.37/2014 Z. z. o dobrovoľnej
požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmenách niektorých zákonov a všeobecne
záväzných nariadení obce.

C)PREOMET ČiNNOSTI

OHZOVykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách
a iných udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich
technických možností a odbornej kvalifikácie.

O)VYMEOZENIE MAJETKU

Podľa ustanovení §8 zákona NR SRČ. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je budova hasičskej zbrojnice, hasičská technika a vecné prostriedky ochrany pred
požiarmi majetkom obce.

E)FINANCOVANIE OHZO

Obec podľa § 7 zákona NR SRČ. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov financuje náklady na ochranu pred požiarmi z vlastných príjmov, dotácií zo
štátneho rozpočtu a sponzorských darov.

F)ZRIAOENIE OHZO

Zriadenie OHZO bolo podľa §11 zákona NR SRČ. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 17.10.2017
uznesením Č. 78/2017
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ŠTATÚT DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU

OBCE ZÁHORSKÁ VES

Príloha č.2
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LZ HISTORIE OHZO ZÁHORSKÁ VES

(Magyarfalva, Uhorská Ves, od roku 1948 názov Záhorská Ves). Obec sa začala zaoberať
protipožiarnymi opatreniami po veľkom požiari v roku 1880. Zriadila v roku 1882 povinný
spolok a v tom istom roku kúpila z verejnej zbierky od firmy Knaust Viedeň ručnú
dvojkolesovú striekačku. Na jej nákup sa vypravili do Viedne miestny pán farár MARKOViČ,
notár Jozef BALAŽ a obecný pokladník Ján OORŠIC.Spolok však nefungoval a tak z iniciatívy
richtára Vendelína PAVEŠICAustanovili v roku 1884 prípravný výbor pre založenia hasičského
dobrovoľného spolku. Jeho členmi boli notár Jozef BALÁŽ, nový pán farár Karol KVAŠŠAY,
miestny učiteľ (rektor)Leopold PAUERa prísediaci obce. Tento výbor vyzval občanova zvolal
ich na zasadnutie 25.Apríla 1888. Na ňom sa prihlásilo do spolku 48 mužov. Výbor zaslal
ministerstvu vnútra žiadosť o schválenie stanov. 30 Júla 1888 boli schválené. Uhorský
dobrovoľný hasičský spolok založili na ustanovujúcom stretnutí 22.Júla 1888 za účasti takmer
40 hasičov. Prvými činovníkmi spolku sa stali:

predseda miestny kňaz Karol KVAŠŠAY

podpredseda richtár Vendelín PAVEŠiC

velitel'om učiteľ Leopold PAUER

Obec postavila roku 1896 Obecný dom a pri ňom aj "stríkareň." V tom istom roku z verejnej
zbierky zakúpili štvorkolesovú ručnú striekačku. Ďalšiu striekačku motorovú parnú zakúpili
roku 1903. Vysvätili ju spolu s prvou zástavou roku 1903 za účasti spolkov zo širokého okolia.
Veliacou rečou bol celý čas domáci dialekt, len niektoré roky nemčina, alebo maďarčina.
Podobne tomu bolo aj zo zápisnicami. Spolok pôsobil aj čase 1. svetovej vojny. Spolok sa
premenoval na zbor roku 1923 keď vstúpil do Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.

2.ZLOŽENIE OOBROVOrNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE

Oobrovol'ný hasičský zbor obce (ďalej len "OHZO") je zložený z osôb, ktoré vykonávajú
činnosť v tomto zbore dobrovol'ne popri svojom zamestnaní. OHZO pozostáva z predsedu,
veliteľa, tajomníka, pokladníka a ostatných členov. Všetci členovia musia mať od18 rokov
a byť zdravotne spôsobilí a spôsobilí na právne úkony. Členovia OHZO sú menovaný do
jednotlivých funkcií menovacím dekrétom podpísaným zástupcom obce Záhorská Ves
a veliteľom OHZO.

Predsedu, tajomníka, pokladníka ustanovuje Výročná členská schôdza. Veliteľa OHZO menuje
obecné zastuplteľstvo na návrh Výročnej členskej schôdze členov OHZO. Ve liter sa musí pred
menovaním do funkcie podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti, ktoré vykoná Okresné
riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách.
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PREDSEDA OHlO:

-je štatutárnym zástupcom OHlO

-zastupuje hasičsky zbor navonok, vo vzťahu k úradom a k tretím osobám

-predkladá návrh rozpočtu na činnosť

-v prípade neprítomnosti veliteľa OHlO velí hasičskej jednotke pri zásahu (veliteľ zásahu

VELITEĽ OHlO:

-zodpovedá za školenie, výcvik, odbornú prípravu členov OHlO a akcieschopnosť hasičskej
jednotky

-vedie dokumentáciu o školeniach a výcviku hasičskej jednotky

-vypracúva v spolupráci s výborom OHlO návrh rozpočtu na činnosť OHlO

-vedie dokumentáciu hasičskej jednotky

-spracúva požiadavky na údržbu, obnovu a vyradenie hasičskej techniky a vecných
prostriedkov, zariadenia, na materiálno-technické prostriedky a zariadenia

-rozhoduje o zaradení hasičskej techniky do pohotovosti, zálohy a mimo prevádzky

-velí hasičskej jednotke pri zásahu (veliteľ zásahu) v rozsahu stanovenom zákonom

TAJOMNíK OHlO:

-je štatutárnym zástupcom

-vedie protokol došlej a odoslanej pošty, vybavuje korešpodenciu OHlO o čom informuje
predsedu

-vedie dokumentáciu o hasičskom zbore

-v spolupráci s ostatnými členmi výboru spracúva hlásenie o činnosti OHlO, predkladá ho
výboru na prerokovanie a po jeho schválení zabezpečí jeho odoslanie

-vedie evidenciu členov, vybavuje prihlášky za členov, vedie záznamy o vyznamenaniach,
absolvovaní školenia funkcionárov OHlO

-vedie kroniku OHlO, pokiaľ OHlO nemá povereného člena na jej vedenie

POKLADNíK:

-musí mať s OHlO uzavretú dohodu o hmotnej zodpovednosti

-zodpovedá za správu finančných prostriedkov a evidenciu majetku
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-vedie finančný denník OHlO a k nemu príslušné účtovné doklady

-za prípravu návrhu rozpočtu v spolupráci s ostatnými funkcionármi výboru OHlO a jeho
predloženie na prerokovanie výboru OHlO a revízorovi

-za prípravu správa výkazov o hospodárení OHlO a predloženie ich výboru OHlO pre
výročné členské schôdze OHlO

-za hospodárne využíva finančných prostriedkov a ostatného majetku OHlO, organizovanie
inventarizáciu majetku OHlO

-zabezpečuje platenie a zúčtovanie členských príspevkov, o plnení inkasa pravidelne
najmenej raz polročne informuje výbor OHlO o hospodárení s financiami

-zastupuje OHlO ohľadom financií a komunikuje z finančným oddelením obecného úradu

PREVENTIVÁRPOŽIARNEJOCHRANY:

Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto
povinností:

a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol
b) školenie kontrolných skupín
c) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti vobci

RFERENTMLÁDEŽE:

-v spolupráci so základnou a materskou školou sa stará o rozvoj záujmovej činnosti detí
v oblasti ochrany pred požiarmi pri vytváraní kolektívov mladých hasičov-žiackych družstiev
pri DHlO

-venuje starostlivosť rozvoju práce s mládežou v DHlO

-organizuje zapojenie kolektívov mladých hasičov dohry "PLAMEŇ" a iných hasičských
a športových podujatí

-získava mládež vo veku 15-18 rokov do dorasteneckých družstiev a prípravu ich do súťaže
dorastencov za spolupráce veliteľa DHlO

STROJNíK:

-zodpovedá za akcieschopnosť a pohotovosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov
požiarnej ochrany

-za zabezpečenie údržby hasičskej techniky a sledovania oprav hasičskej techniky výstroja
a výzbroje, resp. za organizovanie údržby hasičskej zbrojnice
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-za správne používanie a uskladnenie vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
doplňanle PHM

-spolu z velitel'om hasičského zboru za predloženie požiadaviek obecnému zastupitel'stvu na
doplnenie výstroja a výzbroje, podanie návrhu na vyradenie výstroje a výzbroje a ich
súčiastok

HASiČ,STARŠíHASiČ:

Členovia OHlO sú povinný zúčastňovať sa v určenom rozsahu na odbornej príprave. Každý
člen OHlO je povinný zúčastniť sa základnej prípravy členov OHlO ukončené skúškou. Každý
člen je povinný zúčastňovať sa zdokonal'ovacej prípravy. Termín vykonanie a obsah
zdokonarovacej prípravy stanoví vellteľ OHlO so súhlasom zriad'ovate"a. Odborná príprava
členov OHlO zahŕňa teoretickú prípravu a praktický výcvik

3.NAKLADANIE S MAJETKOM

Členovia OHlO sú povinný zaobchádzať so zvereným majetkom tak, aby nedochádzalo k jeho
poškodzovaniu prípadné k strate. V prípade, že dôjde k schodku na zverených hodnotách,
predseda je povinný túto skutočnosť oznámiť finančnému oddeleniu obecného úradu.

4.lAPOŽIČANIE TECHNIKY

V prípade, že členovia OHlO nie sú schopný zasiahnuť na základe výzvy operačného strediska
KRHall v Bratislave môže zapožičať techniku na likvidáciu požiaru alebo pri zdolávaní
povodní. Hall si techniku môže prevziať určený príslušník Hall s tým, že podpíše preberací
protokol. Techniku mu vydá:

a)Starosta /ka obce

b)Velite" OHlO

S.FINANCOVANIE OHlO

Činnosť OHlO je financovaná z rozpočtu obce a z dotácií zo štátneho rozpočtu. Predseda
OHlO predkladá každoročne návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie, pričom výška
poskytnutých finančných prostriedkov je určená uznesením obecného zastupiterstva.

6.ČINNOSŤ OHlO

OHlO v súčinnosti s hasičským a záchranným zborom najmä:

a)vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,

b)vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom,
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c)vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

d)poskytuje pomoc podľa svojich možností a odbornej kvalifikácie pri nehodách,

e) prostredníctvom poverených členov sa podieľa na vykonávaní preventívnych
protipožiarnych kontrol na území obce

f) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov,

g) zriaďuje odborné služby a to strojnú a spojovaciu,

h) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,

i) ohlasuje bez zbytočného odkladu operačnému stredisku HaZZ v Bratislave zásahy pri
zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných
mimoriadnych udalostiach

j) vypracúva a vedie dokumentáciu DHZO

k) pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akcií obce spolupracujú s oddelením kultúry
a športu OcÚ, a to vykonávaním protipožiarnych asistenčných hliadok. Pri požiadavke
vykonávať protipožiarnu asistenčnú hliadku sa zúčastnené stranu dohodli na oznámení
požiadavky v dvojtýždňovom predstihu.

7.POVINNOSTI OBCE VO VZŤAHU K DHZO

a) vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej
jednotky,

b) zabezpečiť materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov
a vykonávanie záchranných prác,

c) zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie členov hasičske] jednotky osobnými
ochrannými prostriedkami,

d) zriadi ohlasovňu požiarov,

e) zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,

f) zabezpečí príjem a prenos správa informácií na vykonávanie zásahovej činnosti,

g) zabezpečí odbornú prípravu členov hasičskej jednotky,

h) poskytovať na vyžiadanie okresnému riaditeľstvu HaZZ údaje o materiálno-technickom
vybavení a zásahovej činnosti hasičskej jednotky.

S.ZDROJE POŽIARNEJ VODY

Zdrojom požiarnej vody v zastavanej časti obce je obecný vodovod s požiarnymi hydrantami,
ktoré sú vybudované na celom rozvode vodovodu.
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Ďalšie zdroje požiarnej vody v katastri obce sú:

a) rieka Morava

b) rybník Ďalovka

9.0HLASOVŇA POŽIAROV

Názov Adresa Tel. číslo
HaZZ KRHaZZ SR 150 Nepretržite

Bratislava
JUDr. ŠiMKOVIČ Záhorská Ves ul. +421984550050 Nepretržite
Boris Povodňová 20

Obecný Úrad Záhorská Ves ul. +421347780385 PO-PIA
Hlavná29 7,30-15,30

IO.ÚČINNOSŤ

Tento Štatút DHZO bol schválený obecným zastupitel'stvom v Záhorskej Vsi dňa 17.10.2017
uznesením číslo 78/2017 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

starosta obce
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