
Štatút

Dobrovoľný hasičský zbor obce Sklené

Čl. 1  - Úvodné ustanovenie 

Štatút  Dobrovoľného  hasičského  zboru  obce  Sklené  upravuje  postavenie,  úlohy,
spoluprácu so štátnymi a inými orgánmi, organizáciami a občanmi pri plnení úloh na úseku
ochrany pred požiarmi, jeho organizáciu, riadenie a početné stavy, základné zásady výkonu
služby a vzťahy spolupráce s Civilnou ochranou Slovenskej republiky na úseku ochrany pred
požiarmi a ochrany obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnych udalostí. 

§ 1 - Dobrovoľný hasičský zbor obce Sklené

Obecné zastupiteľstvo obce Sklené 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 o zmene  niektorých  zákonov zriaďovacou listinou (príloha  č.  1)  zriaďuje
Dobrovoľný hasičský zbor obce Sklené,  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.

§ 2

Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Sklené 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom 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 Sklené (príloha č. 2).

§ 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Orgány obce,  fyzické  a právnické  osoby obce  úzko spolupracujú  s orgánmi štátnej
správy  pri  plnení  úloh  vyplývajúcich  z platnej  právnej  úpravy  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 uznesenia, 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.

4) Táto   Zriaďovacia  listina  Dobrovoľného  hasičského  zboru  obce  Sklené   a Štatút
Dobrovoľného hasičského zboru obce Sklené  bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Sklenom  č.180/2021 zo dňa: 22.03.2021 a nadobúda účinnosť  dňom
od jeho zverejnenia.

                                                 Erika Lahutová 

                                              starostka obce



ŠTATÚT DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE

S K L E N É

1. Z histórie požiarnej ochrany

Dobrovoľný  hasičský  zbor   v obci  Sklené   bol  založený  v decembri  1887  richtárom
Páleschom. Pozostával z 56 členov.  Za prvého veliteľa bol zvolený Jozef Antoni. Na prvom
zasadnutí  sa  dohodli  na  zakúpení  tlakovej  pumpy  a hadíc  a  v ďalšom  dvojkolesovú
striekačku   a  po  prvej  svetovej  vojne  štvorkolesovú  na  konský  poťah.  Prvá  hasičská
zbrojnica  bola v  strede  dediny oproti terajšej kinosále v drevenici.  Potom  na  tom  istom
mieste postavili zbrojnicu z kameňa. Spočiatku boli v DHZ iba gazdovia, neskôr museli všetci
muži od 21 do 45 rokov povinne vstúpiť do zboru. Kto nechcel byť v zbore, musel zaplatiť
hasičskú daň v obci v sume  40  korún  ročne.   Skutočné  obrodenie  DHZ  na  nových
základoch  bolo  v   našej obci po 2. Svetovej  vojne.  Veľa obetavých  občanov,  členov
a funkcionárov  hasičskej ochrany obetovalo veľa času a námahy na znovu obrodenie tohto
zboru. Osobitnú priekopnícku úlohu tu zohral Peter Černák – neskorší okresný funkcionár
požiarnej  ochrany.  Pod jeho organizačným  vedením sa  aj  v Sklenom vytvoril   základný
funkcionársky  aktív, ktorý  v  roku 1950  začal  svoju  pioniersku  prácu. Potreba obnovenia
práce hasičského zboru sa vytvorila aj  tým, že kolektivizácia poľnohospodárstva prišla do
obce , keď  bolo založené JRD. Najstarším  povojnovým  predsedom  bol Gustáv Schwarz.
Vo funkcii  predsedu pracovali  Jozef Schnierer,  Ján Oller,  František Bában. Vo funkcii
tajomníka pracovali Ján Rafáč, Ján Kríž, Július Langsfeld,  Ján Babinský,  Walter Kasper.
Medzi dlhodobo  pracujúcich členov patrili: František Moniak, Juraj Černega, Pavol Komár,
Jozef  Štric,  Juraj  Saniga,  Pavol  Daubner,  Ľudovít  Groszman,   Jozef   Kovalčík,   Štefan
Kozák ,  Ignác  Mišinec,  František  Mišinec,  Jozef Škandík,  Pavol Kubačka,  Ján Novák,
Juraj  Daubner,  Jozef Vician,  Ladislav Roštár,  Ján Daubner,  Jozef Hozl, Jozef Ondrejovič,
Peter Ďurčo, Pavol Popovič, Štefan Poláček, Jozef Čmereka, Henrich Matiaš, Jozef Ševčík
a mnoho ďalších. Prvý člen, ktorý  absolvoval kurz  strojníka v Žiline bol Emil Dérer.
Od roku 1991 výbor DHZ pracuje v zložení: predseda Dušan Michele, veliteľ Ján Kovalčík
neskôr  ho  vystriedal  vo  funkcii  Pavol  Popovič  ,  tajomník  Jaroslav  Bulík.  Terajší  výbor:
veliteľ Martin Rajčan, predseda Dušan Michele, strojník Martin Rajčan, ml., tajomník Ing.
Ján Novák, referent prevencie Ing. Tibor Rišiaň, referent mládeže Milan Frno, pokladník Eva
Rajčanová, organizačný referent Tibor Frno, člen výboru Jaroslav Bulík.  



   Technické vybavenie 
  ---------------------------   

   Spočiatku bolo technické vybavenie zboru veľmi jednoduché. Najprv to bola tlaková pumpa
a hadice, neskôr dvojkolesová striekačka a po prvej svetovej vojne štvorkolesová na konský
poťah. Prvá striekačka PS 8 bola odkázaná na ťahanie traktorom. V roku 1961 bolo pridelené
požiarne vozidlo T-805, ktoré slúžilo plných 25 rokov. Potom bolo pridelené požiarne vozidlo
s cisternou  Š-706  RTO,  ktoré  slúžilo  do  roku  2010.   K technickému  vybaveniu  patrí  aj
hasičská zbrojnica. Jej hrubá stavba bola dokončená v roku 1953. O jej dokončenie sa najviac
zaslúžil  Ján  Černega  –  veliteľ   DHZ.  Po  pridelení  vozidla  RTO  –  706  bola  urobená
rekonštrukcia – prístavba garáže, toho času nutná oprava.  Od roku 1956 slúžila pre potreby
sušenia hadíc stará drevená sušiareň. Pre jej zlý technický stav bola v roku 1989 asanovaná
a nahradená novou železnou konštrukciou, ktorá si toho  vyžaduje novú opravu. 
Terajšie vybavenie DHZ tvoria čerpadlá a to: kalové čerpadlo typu EMPH 80 W a motorová
striekačka PS 12, protipovodňový vozík a požiarne vozidlo IVECO-DEILY.

                                                                                                      Erika  Lahutová  
                                                                                               Starostka Obce Sklené 



2. Zloženie Dobrovoľného hasičského zboru obce

Dobrovoľný hasičský zbor  obce (ďalej  len „DHZO“ je zložený z osôb, ktoré vykonávajú
činnosť v tomto zbore dobrovoľne popri svojom zamestnaní. DHZO pozostáva z predsedu,
veliteľa  a  ostatných členov.  Všetci  členovia  DHZO musia  mať od 18 do 60 rokov a byť
zdravotne  spôsobilý  a spôsobilý  na  právne  úkony.  Členovia  DHZO  sú  menovaný  do
jednotlivých funkcií menovacím dekrétom podpísaným štatutárnym zástupcom obce  Sklené
a predsedom (veliteľom) DHZO.  Menovaný podpisom potvrdí prevzatie dekrétu. Obec vydá
jednotlivým členom DHZO preukazy.

Predsedu  DHZO  ustanovuje  Výročná  členská  schôdza .  Veliteľa  DHZO  menuje  obecné
zastupiteľstvo na návrh Výročnej členskej schôdze členov DHZO. Veliteľ DHZO sa musí
pred  menovaním  do  funkcie  podrobiť  overeniu  odbornej  spôsobilosti,  ktoré  vykonáva
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine.

Predseda DHZO: 

 zastupuje hasičský zbor navonok, vo vzťahu k úradom a k tretím osobám
 predkladá návrh rozpočtu na činnosť

 vedie dokumentáciu o hasičskom zbore

  predkladá  požiadavky  na  materiálno-technické  zabezpečenie  hasičského  zboru,
žiadanky na prepravu atď.

 v prípade  neprítomnosti  veliteľa  DHZO velí  hasičskej  jednotke  pri  zásahu  (veliteľ
zásahu)

Veliteľ DHZO:

 zodpovedá  za  školenie,  výcvik,  odbornú  prípravu  členov  DHZO a akcieschopnosť
hasičskej jednotky, návrhy predkladá výboru DHZ / DHZO, ktorý ho schvaľuje min.
2/3 väčšinou

 vypracováva v spolupráci s výborom DHZO návrh rozpočtu na činnosť DHZO

 vedie dokumentáciu hasičskej jednotky v spolupráci s predsedom DHZO

 spracováva požiadavky na údržbu, obnovu a vyradenie hasičskej techniky a vecných
prostriedkov, požiadavky na materiálno-technické prostriedky a zariadenia

 rozhoduje o zaradení hasičskej techniky do pohotovosti, zálohy a mimo prevádzky

 velí hasičskej jednotke pri zásahu (veliteľ zásahu) v rozsahu stanovenom zákonom.

Strojník – technik špecialista strojnej služby:

 zodpovedá za akcieschopnosť a pohotovosť požiarnej techniky a vecných prostriedkov
požiarnej ochrany. 

Preventivár požiarnej ochrany



Obec zabezpečuje  prostredníctvom technika a preventivára požiarnej ochrany obce plnenie
týchto povinností (na základe zmluvy):

a) organizovanie  a vyhodnocovanie  preventívnych  protipožiarnych  kontrol  v obci,
predkladá návrhy na vydanie príslušných opatrení starostovi obce,

b) školenie kontrolných skupín

c) vypracovanie dokumentácie požiarnej ochrany obce

d) vykonávanie preventívno – výchovnej činnosti v obci

Hasič, starší hasič:

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

3. Nakladanie s majetkom

Pre zabezpečenie činnosti poskytla obec DHZO do bezplatného užívania budovu hasičskej
zbrojnice.   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, predseda je povinný túto skutočnosť oznámiť finančnému oddeleniu
obecného úradu. 

4. Financovanie DHZO

Činnosť DHZO je financovaná z rozpočtu obce. Predseda DHZO predkladá každoročne návrh
rozpočtu  na  nasledujúce  obdobie,  pričom výška  poskytnutých  finančných  prostriedkov  je
určená uznesením obecného zastupiteľstva

5. Činnosť DHZO

DHZO v súčinnosti s Hasičským a záchranným zborom najmä:

a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov, 
b) vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom, 

c) vykonáva  záchranné  práce  pri  živelných  pohromách  a  iných  mimoriadnych
udalostiach,

d) poskytuje  pomoc  podľa  svojich  technických  možností  a odbornej  kvalifikácie  pri
bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,

e) prostredníctvom  poverených  členov  sa  podieľa  na  vykonávaní  preventívnych
protipožiarnych kontrol na území obce,

f) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov,



g) zriaďuje odborné služby, a to strojnú, protiplynovú a spojovaciu

h) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,

i) ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu HaZZ zásahy pri zdolávaní
požiarov  a pri  vykonávaní  záchranných  prác  počas  živelných  pohrôm  a iných
mimoriadnych udalostiach,

j) vypracúva a vedie dokumentáciu DHZO,

k) pri  organizovaní  kultúrnych  a spoločenských  akcii  obce  spolupracujú  s oddelením
kultúry  a športu  OcÚ,  a to  vykonávaním protipožiarnych  asistenčných  hliadok.  Pri
požiadavke vykonávať protipožiarnu asistenčnú hliadku sa zúčastnené strany dohodli
na oznámení požiadavky v dvojtýždňovom predstihu. 

6. Povinnosti obce vo vzťahu k DHZO
a) vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej

jednotky,
b) zabezpečiť  materiálno  –  technické  vybavenie  hasičskej  jednotky  na  zdolávanie

požiarov a vykonávanie záchranných prác,
c) zabezpečiť  v potrebnom  rozsahu  vybavenie  členov  hasičskej  jednotky  osobnými

ochrannými pracovnými prostriedkami,
d) zriadiť ohlasovňu požiarov,
e) zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
f) zabezpečiť príjem a prenos správ a informácií na vykonávanie zásahovej činnosti,
g) zabezpečiť odbornú prípravu členov hasičskej jednotky,
h) poskytovať  na  vyžiadanie  okresnému  riaditeľstvu  HaZZ  údaje  o materiálno  –

technickom vybavení a zásahovej činnosti hasičskej jednotky.

7. Zdroje požiarnej vody

Zdrojom požiarnej vody v zastavanej časti obce je obecný vodovod s požiarnymi hydrantmi,
ktoré sú vybudované na celom rozvode obecného vodovodu.

Ďalšie zdroje požiarnej vody v katastri obce sú:

a) potok Turiec

8. Ohlasovanie požiarov

Ohlasovanie požiarov je povinnosť všetkých občanov telefonicky alebo osobne na niektorú
z týchto inštitúcií:



názov Adresa telefónne číslo
HaZZ SR OR HaZZ SR v 

Požiarnická 7
150 nepretržite

Obec
Sklené

038 47 Sklené 97 0903 475 993 Po-Pia
07:30 – 15:30

9. Účinnosť

Tento  Štatút  DHZO  bol  schválený  obecným  zastupiteľstvom  v Sklenom  dňa  22.03.2021
uznesením číslo 180/2021 a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

                                                                                                      Erika Lahutová, 

starostka obce

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.

Hmotná zodpovednosť?

Členovia DHZO sú povinní zaobchádzať s užívaným majetkom tak, aby nedochádzalo k jeho
poškodzovaniu, strate alebo znehodnoteniu.

Za pridelenú a prevzatú osobnú výstroj a osobné ochranné pracovné prostriedky zodpovedá
každý člen DHZO.

Členovia DHZO sú oprávnení a povinní:

1.       používať  mobilnú  hasičskú techniku a  vecné  prostriedky  pri  zásahu,  odbornej
príprave alebo ich údržbe, kontrole alebo skúšaní, pri cvičeniach alebo súťažiach,
2.       udržiavať  mobilnú  hasičskú techniku  a  vecné  prostriedky  v  čistom a  v  akcie
schopnom stave, vrátane predpísanej údržby a skúšok,
3.       nahlásiť stratu, poškodenie alebo znehodnotenie hasičskej techniky alebo iného
vecného prostriedku bez omeškania veliteľovi hasičskej jednotky.

Zároveň navrhujem dohodnúť vypracovanie vnútorného poriadku DHZO Sklené.  

Ing. Ján Novák
poslanec OZ Sklené
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