Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci,

Podľa § 33 ods. 1 Zák. č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, obec je povinná zriadiť na
plnenie úloh súvisiach s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác dobrovoľný hasičský
zbor obce (DHZO). Podľa § 33 ods. 2 cit. zákona obec nemusí zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce
v prípade, ak má menej ako 500 obyvateľov alebo v prípade, ak uzatvorí zmluvu s hasičským
záchranným zborom, ktorý bude činnosti DHZO pre obec vykonávať.
Po vyhodnotení možností a podmienok, ktorý spôsob výkonu činnosti DHZO bude pre obec
Zálesie vhodnejší sme dospeli k záveru, že najvhodnejšo formou splnenia zákonnej povinnosti danej
nám zákonodarcom v § 33 bude zriadenie samostatného Dobrovoľného hasičského zboru obce
(DHZO), nakoľko materiálne a technické vybavenie DHZO bude priamo napojené na objem
materiálneho vybavenia a hasiacej techniky, ktorej je obec vlastníkom. Ak by tomu tak nebolo a obec
by uzatvorila zmluvu na plnenie úloh súvisiach s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných
prác s dobrovoľným hasičským zborom, musela by riešiť aj formu poskytnutia materiálneho
vybavenia a hasiacej techniky napr. formou výpožičky, dobrovoľnému hasičskému zboru.
S ohľadom na uvedené sme spolu s pánom starostom a pánom Ing. Zajačekom pripravili
návrh zriaďovateľskej listiny DHZO, ako aj aktualizáciu požiarneho poriadku obce.
Aj keď požiarny poriadok obce spracováva odborne spôsobilá osoba – preventivár obce, je
v zmysle platnej legislatívy povinnosť obce schváliť tento formou VZN. Je to tak najmä z dôvodu, že
texte poriadku sa nachádzajú aj povinnosti tretích osôb , ktoré sú tieto tretie osoby povinné strpieť
alebo vykonať v prípade nebezpečenstva požiaru alebo záchranných prác.
Keďže nám nie je zrejmé, v akom rozsahu Vás pán starosta s uvedenou vecou stihol
oboznámiť, dovoľujeme si Vám tieto materiály zaslať a prosíme, aby ste sa s návrhom zriaďovateľskej
listiny, ako aj návrhom požiarneho poriadku obce oboznámili, nakoľko tieto listiny by mali byť
predložené na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zálesie.

Zriaďovateľská listina DHZO
Odôvodnenie:
Jednotka plní úlohy hasičských jednotiek podľa §33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov. Vykonáva činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a jej materiálne a finančné potreby zabezpečuje obec podľa § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších dodatkov a z vlastného rozpočtu
obce. Plní úlohy najmä:
a)
vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných
nežiadúcich udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich
technických možností a odbornej kvalifikácie,
b)
zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred
požiarmi, vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov, zamestnancov obce a vedie
dokumentáciu o svojej činnosti,

c)
predovšetkým plní úlohy na území obce Zálesie a ďalej v súlade so zaradením do kategórie
hasičskej jednotky stanovenou metodikou pre celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských
jednotiek na území Slovenskej republiky
d)
podáva okamžité informácie o svojom výjazde a zásahu krajskému riaditeľstvu Hasičského a
záchranného zboru.

Požiarny poriadok: Aktualizácia
Odôvodnenie:
Účelom aktualizácie Požiarneho poriadku obce Zálesie je úprava niektorých častí požiarneho poriadku
kde je cieľom udržiavať aktuálne informácie reflektujúce zmeny legislatívy, predpisov, materiálno
technického vybavenia, zoznamu členov DHZO a ohlasovne požiarov.Požiarny poriadok stanovuje
povinnosti právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám a orgánom obce,
čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného
prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.Obec
plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s
obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania
preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej
príprave členov dobrovoľného hasičského zboru obce. Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred
požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi.
Kedže posledný schválený požiarny poriadok bol zrušený uznesením OZ č. 45/8/2016 zo dňa
23.8.2016, žiaden požiarny poriadok sa týmto novým Požiarnym poriadkom obce Zálesie vo forme
VZN č. 1/2022 nezrušuje.

K predloženému návrhu prikladáme návrh uznesení OZ
Uznesenie č. ...... zo dňa .....
Obecné zastupiteľstvo obce Zálesie schvaľuje Zriaďovateľskú listinu hasičskej jednotky dobrovoľného
hasičského zboru obce Zálesie a zriaďuje podľa § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov. hasičskú jednotku dobrovoľného hasičského zboru obce takto:
Zriaďovateľ: Obec Zálesie, Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie
Názov jednotky: DHZO Zálesie
Uznesenie č. ...... zo dňa .....
Obecné zastupiteľstvo obce Zálesie schvaľuje veliteľom DHZO Zálesie p. Juraja Múčku, Malinovská
154/59, 900 28 Zálesie a poveruje starostu obce jeho menovaním za veliteľa DHZO Zálesie.
Uznesenie č. ...... zo dňa .....
Obecné zastupiteľstvo obce Zálesie schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Zálesie č. 1/2022
a to Požiarny poriadok obce Zálesie.
V Zálesí, dňa 18.5.2022
JUDr. Špačková, Ing. Zajaček

