Organizačný poriadok
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Skalica
Mestské zastupiteľstvo v Skalici v zmysle § 22 ods. 6 Štatútu Mesta Skalica schvaľuje tento
Organizačný poriadok Dobrovoľného hasičského zboru mesta Skalica (ďalej len „organizačný
poriadok“).
Článok 1
Všeobecné ustanovenie
Organizačný poriadok upravuje postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenie a samotnú
činnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta Skalica (ďalej len „DHZ“).
Článok 2
Právne postavenie
1/ DHZ zriadilo v zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov na likvidáciu požiarov a vykonávanie záchranných prác Mestské
zastupiteľstvo v Skalici (ďalej len „MsZ“).
2/ MsZ určuje organizáciu DHZ po prerokovaní s veliteľom DHZ.
3/ Zmeny a dodatky vnútornej organizácie a početné stavy môže schváliť len MsZ.
4/ DHZ nie je právnickou osobou.
5/ DHZ má sídlo: Strážnická č. 2, Skalica.
6/ DHZ na území mesta plní úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri
živelných pohromách a iných nežiaducich udalostiach.
7/ Územným obvodom DHZ je katastrálneho územie mesta Skalica. Pri poskytovaní pomoci mimo
územného obvodu mesta Skalica postupuje podľa okresného poplachového plánu, ktoré vydalo
Okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru Skalica so sídlom v Holíči (ďalej len „OR
HaZZ“) na výzvu Krajského operačného strediska integrovaného záchranného systému v Trnave.
Článok 3
Pôsobnosť DHZ
1/ DHZ vykonáva najmä tieto činnosti:
a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
b) vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
c) poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom
ohrození života osôb pri nehodách a iných nežiaducich udalostiach,
d) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,
e) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
zriaďuje odborné služby, a to strojnú, protiplynovú a spojovaciu,
f) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,
g) ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu zásahy pri zdolávaní požiarov a pri
vykonávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných nežiaducich udalostí,
h) vypracúva a vedie dokumentáciu o svojej činnosti,
i) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora mesta.
Článok 4
Financovanie a hospodárenie DHZ
1/ Financovanie a hospodárenie DHZ tvorí súčasť rozpočtu mesta na príslušný rok. Rozpočet musí
obsahovať samostatnú položku obsahujúcu rozsah finančných prostriedkov určených na nákup
technických prostriedkov.
2/ Rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť DHZ a výstroje DHZ v príslušnom roku

navrhuje veliteľa DHZ v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Článok 5
Organizácia DHZ
1/ DHZ je zložený z osôb vo veku od 18 rokov, zdravotne spôsobilých a spôsobilých na právne
úkony, ktoré vykonávajú činnosť v tomto hasičskom zbore dobrovoľne a sú spravidla členmi
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Na zvýšenie akcieschopnosti a skvalitnenie
hasičského zboru môže mesto do neho zaradiť aj fyzické osoby, ktorú budú vykonávať túto prácu
ako svoje zamestnanie. DHZ spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej
republiky.
2/ DHZ tvoria fyzické osoby, ktoré vymenúva a odvoláva primátor mesta na návrh veliteľa DHZ.
3/ Organizačná schéma DHZ:
Veliteľ
Zástupca veliteľa
Technik strojnej služby

Technik protiplynovej služby

Technik spojovacej služby

I. družstvo
veliteľ družstva
zástupca veliteľa družstva
strojník
člen
člen
člen
člen
člen
člen

II. družstvo
veliteľ družstva
zástupca veliteľa družstva
strojník
člen
člen
člen
člen
člen
člen

III. družstvo
veliteľ družstva
zástupca veliteľa družstva
strojník
člen
člen
člen
člen
člen
člen

4/ Na čele DHZ je veliteľ, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh primátora mesta MsZ. Funkcia
veliteľa DHZ je nezlučiteľná s funkciou poslanca MsZ. Veliteľ DHZ zodpovedá za svoju činnosť
primátorovi mesta a MsZ. Veliteľ DHZ plní úlohy v zmysle platných právnych predpisov
Slovenskej republiky.
5/ Zástupcu veliteľa vymenúva a odvoláva primátor mesta na návrh veliteľa DHZ. Zástupca veliteľa
zastupuje veliteľa počas jeho neprítomnosti.
6/ Technikov (technik strojnej služby, technik protiplynovej služby, technik spojovacej služby)
vymenúva a odvoláva primátor mesta na návrh veliteľa DHZ.
7/ Členov družstva vymenúva a odvoláva primátor mesta na návrh veliteľa DHZ. Družstvo DHZ je
zložené z veliteľa družstva a 8 členov (zástupca veliteľa družstva, strojník, 6 členov).
8/ Preventivára požiarnej ochrany mesta vymenúva a odvoláva MsZ na návrh primátora mesta.
Preventivár plní úlohy v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov.
9/ V menovacom dekréte sú určené podmienky výkonu činnosti členov DHZ. Výkon činnosti DHZ
pozostáva zo zásahu pri likvidácii živelných udalostí, z odborného výcviku, údržbách a opravách
techniky (podľa § 35 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov) a podobne.
Článok 6
Práva a povinnosti členov DHZ a Mesta Skalica
1/ Členovia DHZ majú nárok na odmeny za výkon člena DHZ (pri poskytovaní pomoci, pri
absolvovaní výcviku a školení, ktoré sa nemôžu vykonať po pracovnej dobe – výcvik v polygóne,
školenie vodičov, zdravotné prehliadky, nárok na úhradu cestovného a diét pri výcviku, nárok na
náhradu škody vzniknutej pri výkone činnosti a podobne) na návrh veliteľa DHZ.

2/ Členovia DHZ sú povinní:
a) zúčastňovať sa likvidácie požiarov a zdolávania následkov živelných pohrôm,
b) podieľať sa na ochrane života osôb a na ochrane majetku,
c) zúčastňovať sa v určenom rozsahu odbornej prípravy a preverenia fyzickej zdatnosti a
odborných znalostí,
d) podrobiť sa preventívnej zdravotnej prehliadke,
e) nesmie vykonávať práce pod vplyvom alkoholu, omamných látok, psychotronických látok,
f) starať sa o akcieschopnosť zverenej techniky, výstroje a výzbroje,
g) podriadiť sa pri svojej činnosti príkazom veliteľa DHZ,
h) vykonávať povinnosti vyplývajúce z článku 3 tohto organizačného poriadku.
Neplnenie povinností uvedených v tomto odseku 2 článku 6 môže byť dôvodom na vylúčenie člena
z hasičskej jednotky (podľa § 36 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov).
3/ Mesto má povinnosť poistiť hasičov pri výkone činnosti. Mesto plní úlohy v zmysle § 15 zákona
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1/ Tento organizačný poriadok ruší Organizačný poriadok Mestského hasičského zboru Skalica zo
dňa 2.9.2004.
2/ Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.

V Skalici, 14.12.2016

Ing. Ľudovít Barát
primátor mesta

