ZRIAĎOVACIA LISTINA
hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru obce Zálesie
Obec Zálesie s účinnosťou od 25.5.2022. zriaďuje svojím uznesením obecného zastupiteľstva v Zálesí
č. ..............zo dňa .......2022 hasičskú jednotku dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej len
„jednotka“) podľa §33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov.
1. Základné údaje
Zriaďovateľ: Obec Zálesie, Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie
Názov jednotky : DHZO Zálesie
2. Predmet činnosti
Jednotka plní úlohy hasičských jednotiek podľa §33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochranepred 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.
3. Početný stav DHZO
Početný stav členov jednotky sa určuje podľa zaradenia jednotky podľa kategorizáciedobrovoľných
hasičských zborov a na základe stanovených rizík jednotlivých katastrálnychúzemí obcí definovaných
metodikou pre celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkovhasičských jednotiek na území Slovenskej
republiky.
4. Členstvo v jednotke
Činnosť v jednotke vykonávajú členovia jednotky na základe dohody o členstvev jednotke uzatvorenej
medzi uchádzačom o členstvo v jednotke a obcou.
5. Majetok a vybavenie jednotky
Podľa ustanovení §8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je
budova hasičskej stanice, hasičská technika a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi majetkom
obce, prípadne predmetom zmlúv podpísaných medzi obcou Zálesie a Ministerstvom vnútra SR.
6. Vnútorná organizácia DHZO
a) Veliteľ DHZO : 1
b) Členovia DHZO: 17

V Zálesí dňa 24.5.2022
Ing. Marián Perger
starosta obce

