
Príloha č. 2 

ŠTATÚT 
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE ŠVÁBOVCE

1. ZLOŽENIE DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE ŠVÁBOVCE 
1. Dobrovoľný hasičský zbor obce (ďalej len „DHZO“) je zložený z osôb, ktoré vykonávajú
činnosť v tomto zbore dobrovoľne popri svojom zamestnaní. 
2. DHZO pozostáva z predsedu, veliteľa a ostatných členov. 
3. Členovia DHZO musia byť starší ako 18, zdravotne spôsobilí a spôsobilí na právne úkony.
Členovia  DHZO  sú  menovaní  do  jednotlivých  funkcií  menovacím  dekrétom  podpísaným
štatutárnym zástupcom obce Švábovce. 

2. PREDSEDA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE ŠVÁBOVCE
1. Predkladá návrh rozpočtu na činnosť. 
2. Predkladá požiadavky na materiálno-technické zabezpečenie hasičského zboru, žiadanky na   
prepravu atď. 
3. V prípade neprítomnosti veliteľa DHZO, velí hasičskej jednotke pri zásahu (veliteľ zásahu). 

3. VELITEĽ  DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE ŠVÁBOVCE 
1. Menuje ho obecné zastupiteľstvo. 
2. Vedie dokumentáciu o hasičskom zbore. 
3. Zodpovedá za školenie, výcvik, odbornú prípravu členov DHZO a akcieschopnosť hasičskej
jednotky. 
4. Vypracováva návrh rozpočtu na činnosť DHZO a spracováva požiadavky na údržbu, obnovu a
vyradenie  hasičskej  techniky  a  vecných  prostriedkov,  požiadavky  na  materiálno-technické
prostriedky a zariadenia. 
5. Rozhoduje o zaradení hasičskej techniky do pohotovosti, zálohy a mimo prevádzky. 
8. Velí hasičskej jednotke pri zásahu (veliteľ zásahu) v rozsahu stanovenom zákonom. 

4.  TECHNIK  STROJNÍK  DOBROVOĽNÉHO  HASIČSKÉHO  ZBORU  OBCE
ŠVÁBOVCE
1.  Zodpovedá  za  akcieschopnosť  a  pohotovosť  požiarnej  techniky  a  vecných  prostriedkov
požiarnej ochrany. 

5. HASIČ DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE ŠVÁBOVCE
1. Členovia DHZO sú povinní zúčastňovať sa v určenom rozsahu na odbornej príprave. 
2. Každý člen DHZO je povinný zúčastniť sa základnej prípravy členov DHZO v rozsahu 40
hodín ukončenej skúškou. 
3. Každý člen je povinný zúčastňovať sa zdokonaľovacej prípravy. 
4.  Termín vykonávania a obsah zdokonaľovacej  prípravy stanoví veliteľ  DHZO so súhlasom
zriaďovateľa. 
5. Odborná príprava členov DHZO zahŕňa teoretickú prípravu a praktický výcvik. Fyzickou 
prípravou DHZO je hasičský šport podľa súťažného poriadku DPO SR.



6. NAKLADANIE S MAJETKOM 
1. Pre zabezpečenie činnosti poskytla obec DHZO do bezplatného užívania priestory hasičskej
zbrojnice, resp. hasičskej stanice. 
2.  Za  účelom  vykonávania  činnosti  DHZO  prevzal  veliteľ  DHZO  preberacím  protokolom
dlhodobý  hmotný  investičný  majetok,  ostatný  hmotný  investičný  majetok  a  predmety  podľa
inventárneho zoznamu. 
3. Členovia DHZO sú povinní zaobchádzať so zvereným majetkom tak, aby nedochádzalo k jeho
poškodzovaniu, prípadne k strate. V prípade, že dôjde k schodku na zverených hodnotách, veliteľ
DHZO je povinný túto skutočnosť oznámiť zriaďovateľovi. 

7. FINANCOVANIE DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE ŠVÁBOVCE 
1. Činnosť DHZO je financovaná z rozpočtu obce. 
2.  Veliteľ  DHZO  predkladá  každoročne  do  31.10.  návrh  rozpočtu  DHZO  na  nasledujúce
obdobie,  pričom výška poskytnutých finančných prostriedkov je  určená uznesením obecného
zastupiteľstva. 

8. ČINNOSŤ DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE ŠVÁBOVCE 
DHZO v súčinnosti s Hasičským a záchranným zborom najmä: 
1. Vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov. 
2. Vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom. 
3. Vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
4. Poskytuje  pomoc  podľa  svojich  technických  možností  a  odbornej  kvalifikácie  pri
bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach.
5. Prostredníctvom poverených členov sa podieľa na vykonávaní preventívnych protipožiarnych
kontrol na území obce. 
6. Zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov. 
7. Vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov. 
8. Ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu HaZZ zásahy pri zdolávaní požiarov
a pri vykonávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostiach. 
9. Vypracúva a vedie dokumentáciu DHZO. 
10. Pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akcii obce spolupracuje s obecným úradom, a
to  samotným  podieľaním  sa  na  príprave  a  organizácii  a  vykonávaním  protipožiarnych
asistenčných hliadok. Pri požiadavke vykonávať protipožiarnu asistenčnú hliadku sa zúčastnené
strany dohodli na oznámení požiadavky v dvojtýždňovom predstihu. 

9. POVINNOSTI OBCE ŠVÁBOVCE VO VZŤAHU K DOBROVOĽNÉMU 
HASIČSKÉMU ZBORU OBCE ŠVÁBOVCE 
1. Vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej jednotky.
2. Zabezpečiť materiálno – technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a
vykonávanie záchranných prác. 
3. Zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými
pracovnými prostriedkami. 
4. Zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov.
5. Zabezpečiť príjem a prenos správ a informácií na vykonávanie zásahovej činnosti. 
6. Zabezpečiť odbornú prípravu členov hasičskej jednotky. 
7.  Poskytovať na vyžiadanie  okresnému riaditeľstvu  HaZZ údaje o materiálno  – technickom
vybavení a zásahovej činnosti hasičskej jednotky. 



10. ZDROJE POŽIARNEJ VODY 
1. Zdrojom požiarnej vody v zastavanej časti obce je obecný vodovod s požiarnymi hydrantmi, 
ktoré sú vybudované na celom rozvode obecného vodovodu.
2. Ďalšie zdroje požiarnej vody v katastri obce sú: - Gánovský potok 
                                                                                 - rezervár v centre obce 

11. OHLASOVANIE POŽIAROV 
Ohlasovanie požiarov je povinnosť všetkých občanov telefonicky alebo osobne na niektorú z 
týchto inštitúcií:

názov adresa

HaZZ SR 
OR HaZZ SR  v     
Poprade

150 nepretržite 

Obecný úrad 
Švábovce 

Švábovce 132 
052/7793101
0905 307 162 

v pracovnej dobe 
nepretržite 

Veliteľ DHZO
Jozef Slavkovský 

Švábovce   159 0910 586 646 nepretržite 

12. ÚČINNOSŤ
1. Tento Štatút DHZO bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Švábovciach dňa 18. 10. 
2019 uznesením č. C 5.
2. Tento Štatút DHZO nadobúda účinnosť dňom 04. 11. 2019.

                                                                                                              Ing. Ján Mlynár 
                                                                                                                starosta obce


