ŠTATÚT
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, príslušný orgán
Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktorý v mene mestskej časti zriadil
Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves ako svoj
výkonný orgán v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, týmto schvaľuje štatút Dobrovoľného hasičského zboru mestskej
časti Bratislava-Devínska Nová Ves.
1.

Právne postavenie Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti BratislavaDevínska Nová Ves

1.1. Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (ďalej ako „DHZ
MČ“ ale aj ako „hasičská jednotka“) je zriadený Mestskou časťou Bratislava-Devínska
Nová Ves (ďalej ako „mestská časť“ ale aj ako „zriaďovateľ“), uznesením č. 88/7/2010bod 2, za účelom plnenia úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním
záchranných prác pri nežiaducich udalostiach, vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane pred
požiarmi“) a z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti ochrany
pred požiarmi.
1.2. DHZ MČ je hasičská jednotka Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bez právnej
subjektivity, zaradená v organizačnej štruktúre Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová
Ves a administratívno–organizačne riadená prostredníctvom miestneho úradu.
1.3. DHZ MČ plní úlohy, ktoré zákon o ochrane pred požiarmi zveruje dobrovoľnému
hasičskému zboru obce.

2.

Činnosť a úlohy DHZ MČ

2.1. DHZ MČ zabezpečuje najmä:
a) likvidáciu požiarov,
b) vykonávanie záchranných prác pri nežiaducich udalostiach,
c) podieľanie sa na záchrane osôb ohrozených požiarom, zvierat a majetku ohrozených
požiarom,
d) akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
e) vykonávanie odbornej prípravy svojich členov v určenom rozsahu,
f)

vypracovávanie a vedenie dokumentácie o svojej činnosti,

g) účasť členov hasičskej jednotky na preventívnych protipožiarnych kontrolách podľa
zákona o ochrane pred požiarmi,
h) účasť členov hasičskej jednotky v protipožiarnych asistenčných hliadkach pri
kultúrnych a spoločenských podujatiach, ktorých organizátorom je mestská časť. Ak
je organizátorom podujatia tretia osoba, je účasť členov hasičskej jednotky možná
len na základe objednávky vystavenej na mestskú časť,
i)

informovanie bez zbytočného odkladu o výjazde na zásah a zasielanie správy o
svojich zásahoch krajskému riaditeľstvu.
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2.2. Úlohy, podmienky nasadenia a požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky podľa
osobitného predpisu1) vyplývajú pre DHZ MČ z príslušnej kategórie dobrovoľných
požiarnych zborov obce, do ktorej je zaradený.
2.3. Konkrétne úlohy DHZ MČ je oprávnený ukladať starosta a miestne zastupiteľstvo.

3.

Vnútorná organizácia DHZ MČ

3.1. V DHZ MČ sú zaradené fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť dobrovoľne, spravidla
popri svojom zamestnaní (ďalej ako „členovia“). Členmi DHZ MČ sú spravidla členovia
občianskeho združenia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Zoznam
členov je vedený na miestnom úrade.
3.2. Členom môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá podľa osobitného
predpisu2) a spôsobilá na právne úkony.
3.3. Pri určovaní počtu členov DHZ MČ, ich funkčného zloženia a materiálno-technického
vybavenia sa vychádza z požiadaviek kladených na príslušnú kategóriu dobrovoľných
hasičských zborov obce, do ktorej je DHZ MČ zaradený v rámci celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky
podľa osobitného predpisu3) .
3.4. S uchádzačom o členstvo v DHZ MČ uzatvorí starosta v mene zriaďovateľa písomnú
dohodu o členstve.
3.5. Za činnosť a pripravenosť DHZ MČ zodpovedá zriaďovateľovi veliteľ DHZ MČ. Veliteľa
DHZ MČ na návrh starostu menuje a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Menovací dekrét
podpisuje starosta.
3.6. Pri zásahoch sa veliteľ a členovia DHZ MČ preukazujú preukazom, ktorý vydáva starosta.
Pri plnení ďalších úloh sa veliteľ a členovia DHZ MČ preukazujú písomným poverením,
ktoré vydáva starosta.
4.

Veliteľ DHZ MČ

4.1. Veliteľom môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá podľa
osobitného predpisu4) a spôsobilá na právne úkony, ktorá úspešne absolvovala
požadovanú odbornú spôsobilosť.
4.2. Veliteľ DHZ MČ plní povinnosti ustanovené zákonom o ochrane pred požiarmi a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi z oblasti ochrany pred požiarmi, najmä:
a) zabezpečuje trvalú akcieschopnosť hasičskej jednotky, jej organizáciu a riadenie
v súlade s vyhláškou MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení

vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3) vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov
4) zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1)
2)
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neskorších predpisov a zodpovedá za vedenie predpísanej dokumentácie o jej
činnosti,
b) dohliada a zabezpečuje, aby všetci členovia hasičskej jednotky používali pri činnosti
osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavali zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci,
c) kontroluje, či sa členovia hasičskej jednotky podrobili preventívnym zdravotným
prehliadkam v predpísanom termíne,
d) dohliada a zabezpečuje, aby akúkoľvek činnosť v hasičskej jednotke nevykonávali
členovia bez odbornej spôsobilosti alebo členovia trvalo alebo prechodne zdravotne
alebo psychicky nespôsobilí (platí tiež pre vplyv požitia alkoholu, omamných alebo
psychotropných látok),
e) spracúva plány odbornej prípravy DHZ MČ na výcvikový rok,
f) zodpovedá za odbornú prípravu členov hasičskej jednotky, ktorú v spolupráci
s miestnym úradom zabezpečuje podľa plánu odbornej prípravy členov hasičskej
jednotky,
g) zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľa
hasičskej jednotky,
h) zabezpečuje účasť DHZ MČ na previerkach fyzickej zdatnosti a odbornej
pripravenosti a na taktických cvičeniach,
i) vypracováva návrh rozpočtu na činnosť DHZ MČ na príslušný rozpočtový rok
v spolupráci s miestnym úradom,
j) dohliada na vykonávanie pravidelnej údržby, odborných prehliadok a skúšok a
skúšanie hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov v určených lehotách,
k) zodpovedá za hasičskú techniku a iné vecné prostriedky, vedie ich evidenciu a
zaisťuje ich hospodárne využívanie,
l) spracováva požiadavky na údržbu, obnovu a vyradenie hasičskej techniky a vecných
prostriedkov, požiadavky na ostatné materiálno-technické vybavenie hasičskej
jednotky,
m) plní funkciu veliteľa zásahu podľa zásad ustanovených zákonom o ochrane pred
požiarmi a vyhlášky o hasičských jednotkách,
n) informuje bez zbytočného odkladu o výjazde na zásah a zasiela správy o zásahoch
územne príslušnému krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru,
o) vedie predpísanú dokumentáciu o činnosti hasičskej jednotky a o odbornej príprave
členov jednotky,
p) predkladá 1x ročne, do 31.1., zriaďovateľovi správu o činnosti hasičskej jednotky, o
stave hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov a o iných okolnostiach
dôležitých na zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej jednotky,
q) zabezpečuje a zodpovedá za zariadenia na prenos správ a informácií na vykonávanie
zásahovej činnosti,
r) poskytuje na vyžiadanie Hasičskému a záchrannému útvaru hl. mesta SR Bratislavy
údaje o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti hasičskej jednotky,
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s) nahlasuje stratu, poškodenie alebo znehodnotenie hasičskej techniky alebo iného
vecného prostriedku bez omeškania starostovi a prednostovi miestneho úradu.
t) zabezpečuje plnenie povinností, početné stavy, funkčné obsadenie a
minimálne materiálno-technické vybavenie podľa určeného stupňa nebezpečenstva
katastrálneho územia mestskej časti vyplývajúceho z výsledku celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov, v prípade zmeny alebo potreby zabezpečenia
materiálno-technického zabezpečenia informuje starostu obce,
u) žiada starostu o schválenie príkazu na jazdu.
5.

Členovia DHZ - hasič, starší hasič, technik strojník

5.1. Členovia DHZ MČ sú povinní najmä:
a) podriadiť sa pri svojej činnosti príkazom veliteľa hasičskej jednotky a pri zásahu
plniť rozkazy veliteľa zásahu a udržiavať s ním spojenie,
b) pomáhať pri plnení úloh ostatným zasahujúcim, ak tým neobmedzia plnenie úloh
uvedených v písmene a),
c) zúčastňovať sa v určenom rozsahu na odbornej príprave a preverení fyzickej
zdatnosti a odborných znalostí,
d) podrobiť sa preventívnej zdravotnej prehliadke vrátane psychologického vyšetrenia
(ak sa pre určenú činnosť vyžaduje),
e) dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používať určené osobné
ochranné pracovné prostriedky.
6.

Technik-strojník

6.1. Technik-strojník zodpovedá najmä za:
a) akcieschopnosť a pohotovosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany
pred požiarmi,
b) vedenie a obsluhu zásahových hasičských automobilov,
c) naplnenie nádrží hasičskej techniky pohonnými hmotami,
d) vedenie zásob pohonných hmôt a mazív pre hasičskú techniku,
e) vedenie ročného plánu údržby hasičskej techniky,
f)

evidovanie najazdených km,

g) vedenie predpísanej dokumentácie,
h) vykonávanie kontrol a údržby hasičskej techniky.
7.

Majetok DHZ MČ

7.1. Materiálno-technické vybavenie DHZ MČ je vlastníctvom zriaďovateľa, alebo je v jeho
užívaní na základe výpožičky od tretieho subjektu. Členovia DHZ MČ sú oprávnení ho
užívať na plnenie úloh, pre ktoré je DHZ MČ zriadený. O zozname užívaného majetku
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vedie evidenciu miestny úrad a veliteľ hasičskej jednotky, ktorý je povinný poskytnúť
miestnemu úradu súčinnosť pri jeho riadnej a mimoriadnej inventarizácii.
7.2. Členovia DHZ MČ sú povinní zaobchádzať s užívaným majetkom tak, aby nedochádzalo k
jeho poškodzovaniu, strate alebo znehodnoteniu.
7.3. Členovia DHZ MČ sú oprávnení a povinní:
a) používať mobilnú hasičskú techniku a vecné prostriedky pri zásahu, odbornej
príprave alebo ich údržbe, kontrole alebo skúšaní, pri cvičeniach alebo súťažiach
b) udržiavať mobilnú hasičskú techniku a vecné prostriedky v čistom a v
akcieschopnom stave, vrátane predpísanej údržby a skúšok,
c) nahlásiť stratu, poškodenie alebo znehodnotenie hasičskej techniky alebo iného
vecného prostriedku bez omeškania veliteľovi hasičskej jednotky.
7.4. Zodpovednosť za škodu, ktorú člen hasičskej jednotky na hasičskej technike alebo
vecnom prostriedku zaviní, sa riadi podľa § 415, § 420, § 420a a nasl. zákona č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
7.5. Na činnosť nesúvisiacu s ochranou pred požiarmi môže DHZ MČ používať hasičskú
techniku a vecné prostriedky s ňou súvisiace iba vtedy, ak ich použitím nebude znížená
akcieschopnosť a pripravenosť hasičskej jednotky na plnenie jej úloh podľa zákona
o ochrane pred požiarmi a len s predchádzajúcim súhlasom starostu.
7.6. DHZ MČ je povinná pri každom použití hasičskej techniky podľa bodu 7.5. vyberať
poplatky podľa sadzobníka, ktorý schváli miestne zastupiteľstvo. Vybrané poplatky sú
príjmom mestskej časti. Vyberanie poplatkov sa nebude vzťahovať na použitie hasičskej
techniky na akciách organizovaných alebo spoluorganizovaných mestskou časťou.
8.

Financovanie DHZ MČ

8.1. Činnosť DHZ MČ je financovaná z rozpočtu mestskej časti.
8.2. Miestny úrad zabezpečuje financovanie nákladov súvisiacich s činnosťou DHZ MČ pri
dodržaní pravidiel verejného obstarávania, a to na základe predchádzajúceho
odsúhlasenia výdavkov starostom alebo prednostom miestneho úradu a následného
predloženia faktúry, vystavenej na mestskú časť. Na drobné výdavky je oprávnený
veliteľ a jeho zástupca prevziať účelovú zálohu do maximálnej výšky 200,- eur, ktorú sú
povinní najneskôr do 90 dní od prevzatia vyúčtovať. Mestská časť si vyhradzuje právo
vopred neodsúhlasené výdavky neakceptovať a nepreplatiť.
9.

Povinnosti zriaďovateľa vo vzťahu k DHZ MČ

9.1. Zriaďovateľ najmä:
a) vytvára personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej
jednotky a zriadiť odborné služby,
b) zabezpečuje materiálno–technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie
požiarov a vykonávanie záchranných prác pri nežiaducich udalostiach,
c) zabezpečuje v potrebnom rozsahu vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými
ochrannými pracovnými prostriedkami,
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d) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
e) zabezpečuje príjem a prenos správ a informácií na vykonávanie zásahovej činnosti,
f)

zabezpečuje odbornú prípravu členov hasičskej jednotky,

g) zabezpečuje vykonanie preventívnych zdravotných prehliadok členov hasičskej
jednotky podľa osobitných predpisov,
h) zabezpečí zriadenie a údržbu hasičskej zbrojnice,
i)

zriaďuje ohlasovňu požiarov.

10. Ohlasovňa požiarov
10.1. Ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov alebo nežiaducich udalostí
v územnom obvode mestskej časti a zabezpečuje vyhlasovanie poplachu.
10.2. Ohlasovňa požiarov zabezpečuje prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie
pomoci územne príslušnému operačnému stredisku krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru.
10.3. Ohlasovňa požiarov je označená nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“, umiestneným na
viditeľnom mieste.
10.4. Zoznam ohlasovní požiarov:

názov
HaZÚ hl.
mesta SR
Bratislavy
Miestny úrad

adresa
Radlinského 6, Bratislava-Staré
mesto
Novoveská 17/A, BratislavaDNV

telefónne číslo
150
02/60201400

nepretržite
Počas
stránkových
hodín
klientskeho
centra

11. Zdroje vody na hasenie požiarov
11.1. Zdrojmi vody na hasenie požiarov v mestskej časti sú:
a) rieka Morava,
b) potok Mláka,
c) miestny rybník,
d) zariadenia na hasenie požiarov vodou - verejný vodovod s podzemnými
a nadzemnými požiarnymi hydrantmi podľa zoznamu od Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., ktorý má miestny úrad a DHZ MČ k dispozícii.
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12. Účinnosť
12.1. Tento štatút DHZ MČ bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti BratislavaDevínska Nová Ves dňa 23.03.2016 uznesením číslo UMZ 24/3/2016 a nadobúda
účinnosť dňom 1. apríla 2016.

V Bratislave-Devínskej Novej Vsi dňa 23.03.2016

Milan Jambor, v. r.
starosta
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