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                                             Zriaďovacia listina 

                       Dobrovoľného hasičského zboru obce  Žehňa  

                          
    Podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 33 ods. 1 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce Žehňa 

 

A)  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE: 

 

1.  Zriaďovateľ :  Obec Žehňa 

  

2.  Vnútorná organizácia Dobrovoľného hasičského zboru obce Žehňa: 

 Veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce :  Jaroslav Žuľa 

 Zástupca veliteľa – veliteľ družstva Michal Križ 

 Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru obce :  23 

 Počet zamestnancov Dobrovoľného hasičského zboru obce : 0 

 Počet hasičských družstiev : 1 

 

3.  Odborné služby:  

 Strojná služba :  ÁNO 

 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) 

 

4.  Veliteľ jednotky 

Veliteľa jednotky po stanovisku krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

k jeho odbornej spôsobilosti vykonávať funkciu veliteľa, menuje a odvoláva starosta obce 

s prihliadnutím na návrh občianskeho združenia pôsobiaceho na úseku ochrany pred požiarmi 

– Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. 

 

5.  Početný stav jednotky 

Početný stav členov jednotky sa určuje podľa zaradenia jednotky podľa kategorizácie 

dobrovoľných hasičských  zborov a na základe stanovených rizík jednotlivých katastrálnych 

území obcí definovaných metodikou pre celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov 

hasičských jednotiek na území SR a po predchádzajúcom prerokovaní s krajským 

riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru. 

 

6.  Materiálno technické vybavenie: 

a)  hasičská technika :  

 Základná zásahová :  AVIA A31 K/5 

 Špeciálna zásahová : 



 Hasičské prívesy a agregáty : protipovodňový vozík, motorové kalové čerpadlo 

HERON EMPH 80 W 

 Spojovacia technika : 

 Vecné prostriedky :  

 

7.  Členstvo v jednotke 

Činnosť v jednotke vykonávajú členovia jednotky na základe dohody o členstve v jednotke 

uzatvorenej medzi uchádzačom o členstvo v jednotke a obcou. 

 

8.  Úrazy a škody 

Odškodnenie úrazov a úmrtie členov jednotky a škôd vzniknutých činnosťou jednotky bude 

riešené podľa osobitných predpisov. 

 

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 prác pri požiaroch, živelných 

pohromách, haváriách a iných nežiaducich 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 zriadení 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 zriadení v znení neskorších 

predpisov financuje náklady na ochranu pred požiarmi z vlastných príjmov, sponzorských 

darov a príspevkov poisťovní, dotácií z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a z ďalších 

zdrojov. 

 

F)  ZRIADENIE  DOBROVOĽNÉHO  HASIČSKÉHO  ZBORU  OBCE: 

Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Žehňa bolo podľa § 11 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválené Obecným 

zastupiteľstvom  dňa  06.05.2020   uznesením č.  3/2020. 

 

V Žehni dňa  08.01.2020                          

 

                                    

                                                                                                              Slavomír Lipták 

                                                                                                                Starosta obce  

 

 

 

 



 

 

 


