
Uznesenie č.25/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodejovec

zo dňa 12.04.2019

K bodu 4.   Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru
obce Hodejovec   

Obecné  zastupieľstvo  v  obci  Hodejovec  poďľa  ustanovení  §  10  ods.  2  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods.1 písm. b) zákona, § 33 NR SR č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

zriaďuje

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE HODEJOVEC

A) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

1. Zriaďovateľ : obec Hodejovec

2. Sídlo: Hodejovec 94

3. Vnútorná organizácia Dobrovoľného hasičského zboru obce Hodejovec:

počet členov Dobrovoľného hasičského zboru obce: 10 členov 

a) predseda dobrovoľného hasičského zboru obce:  Zoltán Kovács

b) podpredseda, veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce: Dávid Mihály

c) technik – strojník:  Tomáš Kisantal, Štefan Bárdoš

d) počet hasičských družstiev ( 1): 

4. Odborné služby:

a) strojná služba: 1

5. Materiálno technické vybavenie:

a) hasičská technika: 

- hasičské prívesy a agregáty :  PPS 12      – 1 ks

                                                       Protipovodňový vozík  KF-T-2  1ks

-      plávajúce čerpadlo PAVLIS A HARTMAN  – 1 ks



- elektrické ponorné kalové čerpadlo PRAKTIK PUMP KS 32.2– 1 ks

- benzínové kalové čerpadlo PRAKTIK PUMP 80 PCSW 24   – 1 ks

- elektrocentrála HONDA – 1 ks

B) ZÁKLADNÝ ÚČEL:

   Dobrovoľný hasičský zbor obce Hodejovec je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, 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  práce  pri  požiaroch,  živelných
pohromách, haváriách a iných mimoriadnych 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 zriedení v znení neskorších predpisov je

budova hasičskej zbrojnice, hasičská technika a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi majetkom obce.

E) FINANCOVANIE  DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE HODEJOVEC:

   Obec podľa § 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov 
financuje náklady na ochranu pred požiarmi z vlastných príjmov, dotácií, sponzorských darov 
a príspevkov poisťovní.

Hlasovanie:

Za:                         5 Ing. A. Bárdošová, Ing. Š. Fiľo, D. Mihály, R. Tóth, M. Vargová

Proti:        

Zdržal sa:  

Neprítomný:  

Hodejovec, 12.04.2019                                      Zoltán Kovács, starosta obce Hodejovec




