
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Švábovce č. 4/2019

Zriaďovacia listina a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Švábovce

   Obecné zastupiteľstvo Obce Švábovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia §
10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,
v zmysle § 15 ods. 1 písm. b/ zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona č. 37/2014
Z.  z.  o dobrovoľnej  požiarnej  ochrane Slovenskej  republiky a o zmene niektorých zákonov,  sa
uznieslo na tomto nariadení : 

Čl. I
Dobrovoľný hasičský zbor obce Švábovce

   Obecné zastupiteľstvo v Švábovce podľa § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 1 písm. b/ zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
a  zákona  č.  37/2014  Z.  z.  o  dobrovoľnej  požiarnej  ochrane  Slovenskej  republiky  a  o  zmene
niektorých zákonov zriaďuje zriaďovacou listinou (príloha č. 1) Dobrovoľný hasičský zbor obce
Švábovce, ktorý v súlade s platnou legislatívou vykonáva na úseku ochrany pred požiarmi, ako aj
pri  vykonávaní  záchranných  prác  pri  živelných  pohromách  a  iných  mimoriadnych  udalostiach
zákonom určené úlohy, ako aj kontrolnú činnosť vo veciach zvereného výkonu štátnej správy. 

Čl. II
Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Švábovce

   Obecné  zastupiteľstvo  vo  Švábovciach  v  zmysle  zákona  č.  314/2001  Z.  z.  o  ochrane  pred
požiarmi v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.
369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  a  zákona  č.  37/2014  Z.  z.  o
dobrovoľnej  požiarnej  ochrane Slovenskej  republiky  a  o zmene a doplnení  niektorých zákonov
schvaľuje Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Švábovce (príloha č. 2). 

Čl. III
Spoločné ustanovenia

1. Orgány obce, fyzické a právnické osoby obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri
plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto VZN na úseku požiarnej ochrany v obci. 
2. Podrobnosti na úseku ochrany pred požiarmi ustanovujú osobitné predpisy, ktorými sú najmä
zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhláška
MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR
č.  611/2006 Z.  z.  o  hasičských jednotkách  a  zákona č.  37/2014 Z.  z.  o  dobrovoľnej  požiarnej
ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov. 
3. V prípade nerešpektovania ustanovení tohto VZN povinnými subjektmi, bude obec postupovať v
súlade  s  platnou  právnou  úpravou,  v  zmysle  zákona  č.  372/1990  Zb.  o  priestupkoch  v  znení
neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
prípadne príslušných ustanovení trestného zákona.



Čl. IV
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Švábovce na
svojom zasadnutí dňa 18. 10. 2019 uznesením č. E 2. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 04. 11. 2019. 

3. Nadobudnutím účinnosti  tohto VZN stráca platnosť Zriaďovacia  listina obecného hasičského
zboru zo dňa 15. 07. 2005. 

                                                                                                                Ing. Ján Mlynár
                                                                                                                  starosta obce

 Návrh VZN obce Švábovce č. 4/2019 Zriaďovacia listina a Štatút Dobrovoľného hasičského 
zboru obce Švábovce bol vyvesený na úradnej tabuli obce 

            vyvesený dňa:   03.10.2019                                                         zvesený dňa: 18. 10. 2019

 VZN obce Švábovce č. 4/2019 Zriaďovacia listina a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru 
obce Švábovce bolo na úradnej tabuli obce 

            vyvesené dňa:   21. 10. 2019                                                        zvesené dňa: 04. 11. 2019


