MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Kubačova 21, Bratislava

Č. p.: 1/2019/DHZO

V Bratislave dňa 24.06.2019

ZRIAĎOVACIA LISTINA
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU MESTSKEJ
ČASTI BRATISLAVA-RAČA
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:
1. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava
2. Vnútorná organizácia Dobrovoľného hasičského zboru obce:
a) veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce: Mgr. Bc. Daniela Olenočinová
b) počet členov Dobrovoľného hasičského zboru obce: 27
c) počet zamestnancov Dobrovoľného hasičského zboru obce: 0
d) počet hasičských družstiev: 2
3. Odborné služby:
a) strojná služba: Áno
b) spojovacia služba: Áno
c) protiplynová služba: Nie
d) hasičská záchranná služba: Áno (v rozsahu zariadenia DHZO do kategórie)
4.

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

5.

Materiálno technické vybavenie:
a) hasičská technika:
-

základná zásahová

-

špeciálna zásahová: zatiaľ nemáme žiadne technické vybavenie –
Iveco Daily CAS 15 (podaná žiadosť na MV SR)

-

hasičské prívesy a agregáty: zatiaľ nemáme - protipovodňový vozík, čerpadlo
Honda WB30XT, plávajúce čerpadlo PH1200R, prenosné kalové čerpadlo
80PCSW-24, el. ponorné kalové čerpadlo KS32.2, elektrocentrála EP8000T,
motorová píla H 445eII, osvetľovací stožiar, prenosná striekačka VC82ASE
(podaná žiadosť na MV SR)

b) spojovacia technika: zatiaľ nemáme - 1 vozidlová rádiostanica, x prenosná
rádiostanica (v rámci podanej žiadosti)
c) protiplynová technika: zatiaľ nemáme - podľa prílohy 1c k Vyhláške Ministerstva
vnútra SR č.611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách (v rozsahu zaradenia)
B) ZÁKLADNÝ ÚČEL:
Dobrovoľný hasičský zbor obce je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva, 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 resp. hasičskej stanice, hasičská technika a vecné
prostriedky ochrany pred požiarmi majetkom obce.
E) FINANCOVANIE DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE:
Mestská časť 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
1) Finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov obce sa skladá z
a) paušálnej finančnej podpory,
b) 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“),
c) iných finančných príspevkov.
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2) Paušálna finančná podpora sa poskytuje dobrovoľnému hasičskému zboru obce na
zabezpečenie jeho akcieschopnosti na základe zaradenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) až
d) raz za rok v sume podľa vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských
jednotkách v znení neskorších predpisov.
3) Iné finančné príspevky sa poskytujú podľa finančných možností Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky a konkrétnych potrieb dobrovoľného
hasičského zboru obce.
4) Paušálna finančná podpora sa poskytuje dobrovoľnému hasičskému zboru špeciál na
zabezpečenie jeho akcieschopnosti raz za rok.
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 Miestnym zastupiteľstvom
mestskej časti Bratislava-Rača dňa 18.06.2019 prijatím uznesenia č.UZN 69/18/06/19/P.

.................................................
Mgr. Michal Drotován
starosta mestskej časti
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