
Obec Zemiansky Vrbovok 31, 962 41 Bzovík

V Zemianskom Vrbovku, 1.8.2014

Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Zemiansky Vrbovok

       Podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a § 15 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o  
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor 
obce. 

A) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Zriaďovateľ: Obec  Zemiansky Vrbovok

Vnútorná organizácia Dobrovoľného hasičského zboru obce podľa §17 Požiarneho 
poriadku obce:
veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce: Erik Mäsiar
zástupca veliteľa – veliteľ družstva: Tomáš Sopko
počet členov Dobrovoľného hasičského zboru obce: 10
počet zamestnancov Dobrovoľného hasičského zboru obce: 0
počet hasičských družstiev: 1

Odborné služby:
strojná služba: NIE
spojovacia služba: NIE
protiplynová služba: NIE
hasičská záchranná služba: ÁNO (v rozsahu zaradenia DHZO do kategórie)

povodňová záchranná služba: ÁNO (v rozsahu zaradenia DHZO do kategórie)

Materiálno technické vybavenie:

Hasičská technika
základná zásahová: 0
špeciálna zásahová: 0 
hasičské prívesy a agregáty: čerpadlo Proteco Inox CPK 1100, prenosné kalové 
čerpadlo Heron, motorová píla Stihl, hadica C52, hadica B75, prúdnica C52, savica, 
hadica B, prúdnica, spojka.

spojovacia technika: 0

vecné prostriedky: podľa prílohy 1c k vyhláške 611/2006 Z.z. (v rozsahu zaradenia)

B) ZÁKLADNÝ ÚČEL:

       Dobrovoľný hasičský zbor obce je výkonným orgánom obce, 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 v znení neskorších 
predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce.

C) PREDMET ČINNOSTI:

       Dobrovoľný hasičský zbor obce 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.

D) VYMEDZENIE MAJETKU:

       Podľa ustanovení § 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení 
neskorších predpisov je budova hasičskej zbrojnice, hasičská technika a vecné prostriedky 
ochrany pred požiarmi majetkom obce, prípadne predmetom zmlúv podpísaných medzi 
obcou a Ministerstvom vnútra SR.

E) FINANCOVANIE DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE:
       Obec 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.
Finančná podpora DPO SR
Finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov obce sa skladá z:
paušálnej finančnej podpory,
refundácie  pohonných  látok  za  uskutočnený  výjazd  mimo katastrálneho  územia  obce, 
ktorá  je  jeho  zriaďovateľom,  na  základe  vyžiadania  pomoci  operačným  strediskom 
Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „operačné stredisko“),
iných finančných príspevkov.
Paušálna  finančná  podpora  sa  poskytuje  dobrovoľnému  hasičskému  zboru  obce  na 
zabezpečenie jeho akcieschopnosti na základe zaradenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) 
vyhl.  611/2006  Z.z.  v znení  neskorších  predpisov  raz  za  rok  v sume  zodpovedajúcej 
zaradeniu.
Iné  finančné príspevky sa  poskytujú  podľa  finančných možností  Dobrovoľnej  požiarnej 
ochrany Slovenskej republiky a konkrétnych potrieb dobrovoľného hasičského zboru obce.

F) ZRIADENIE DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE:

       Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce bolo podľa § 11 zákona SNR č. 
369/1990  Zb.  o  obecnom  zriedení  v  znení  neskorších  predpisov  schválené  obecným 
zastupiteľstvom dňa: 1.8.2014.

....................................................

Mária Petrovičová
starostka obce


