Zriaďovacia listina
Dobrovoľného hasičského zboru obce Vlčany
Obec Vlčany v súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane pred požiarmi”) a v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch č.567/2022/36 zo dňa 11.05.2022
zriaďuje
Dobrovoľný hasičský zbor obce Vlčany
ako hasičskú jednotku obce Vlčany bez právnej subjektivity podľa § 30 ods. 2 písm. c) zákona o
ochrane pred požiarmi.
Článok I.
Základné údaje
1. Názov dobrovoľného hasičského zboru: Dobrovoľný hasičský zbor obce Vlčany (ďalej aj
“DHZO”)
2. Sídlo: Vlčany č. 944, 925 84 Vlčany
3. Identifikačné údaje zriaďovateľa: Obec Vlčany, IČO: 00 306 312, sídlo: Vlčany č. 944, 925
84 Vlčany
4. Štatutárny zástupca zriaďovateľa: starosta obce Vlčany
5. Právna forma a forma hospodárenia:
Dobrovoľný hasičský zbor obce Vlčany nemá právnu subjektivitu. Je organizačne zaradený
v priamej pôsobnosti starostu obce. DHZO je vnútorná organizačná jednotka napojená na
rozpočet obce Vlčany.
6. Doba zriadenia dobrovoľného hasičského zboru obce:
Dobrovoľný hasičský zbor obce sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Článok II.
Základný účel a predmet činnosti
1. Dobrovoľný hasičský zbor obce Vlčany sa zriaďuje na zdolávanie požiarov a vykonávanie
záchranných prác, ako aj na zabezpečenie plnenia úloh obce Vlčany vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi.
2. Dobrovoľný hasičský zbor obce Vlčany zabezpečuje najmä tieto činnosti:
a) vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a prírodnom prostredí,
b) uskutočnenie zásahu spoločne so zborom pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov
alebo pri požiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie príslušníkov, zásobovanie vodou
a podobne,
c) zasahovanie pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne
a podobne,
d) udržiavanie akcieschopnosti dobrovoľného hasičského zboru a jeho vecných prostriedkov,
e) bežná údržba hasičskej zbrojnice, ktorá slúži na uskladnenie technických zariadení, hasičskej
techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi,
f) vypracovanie a vedenie dokumentácie dobrovoľného hasičského zboru,
g) iné činnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany pred
požiarmi.
Článok III.
Vnútorná organizácia dobrovoľného hasičského zboru obce
1. Minimálne početné stavy a funkčné obsadenie dobrovoľného hasičského zboru obce sa
spravuje prílohou č. 1c k vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských
jednotkách, podľa kategorizácie dobrovoľných hasičských zborov obce na základe stupňa
nebezpečenstva katastrálneho územia obce.
2. Činnosť v hasičskej jednotke môžu vykonávať len osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú
zdravotne spôsobilé a spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu. Členovia DHZO musia
spĺňať aj kvalifikačné a odborné predpoklady stanovené všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
3. Termíny, obsah a spôsob overenia vedomostí a praktických zručností v rámci zdokonaľovacej
prípravy určuje veliteľ DHZO, ktorý vedie aj evidenciu tých členov, ktorí sa jej zúčastnili.
4. Ako odborné služby hasičskej jednotky sa zriaďujú:
a) strojná služba: ÁNO
b) spojovacia služba: NIE
c) protiplynová služba: ÁNO
d) hasičská záchranná služba: ÁNO (v rozsahu zaradenia DHZO do kategórie)
e) povodňová záchranná služba: ÁNO (v rozsahu zaradenia DHZO do kategórie)

Článok IV.
Materiálno-technické vybavenie dobrovoľného hasičského zboru obce
1. Obec Vlčany zabezpečuje materiálno – technické vybavenie DHZO v súlade s § 6 a prílohou
č. 1c k vyhláške Ministerstva vnútra SR č.611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v znení
neskorších predpisov (v rozsahu zaradenia).
2. Na účely DHZO budú využívané najmä: budova hasičskej zbrojnice, hasičská technika, osobné
ochranné pracovné prostriedky a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, ktoré sú majetkom
obce.
Článok V.
Financovanie dobrovoľného hasičského zboru obce
1. Obec Vlčany zabezpečuje financovanie nákladov súvisiacich s činnosťou dobrovoľného
hasičského zboru obce z vlastných príjmov, dotácií od Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky a z ďalších zdrojov.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce bolo podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriedení v znení neskorších predpisov schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
vo Vlčanoch č. 567/2022/36 zo dňa 11.05.2022.
2. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňa 12.05.2022.

Ing. János Restár v.r.
starosta obce

