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Predkladacia   správa


Predkladaný materiál „Návrh celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky“ vypracovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016. Tento koncepčný materiál rieši nielen konkrétne zloženie hasičských družstiev v hasičských jednotkách obcí, pracovnoprávny vzťah zamestnancov obecných hasičských zborov a finančné prostriedky na ich odmeňovanie, ale najmä v zmysle vypracovanej metodiky hodnotenia rizika katastrálneho územia obce stanovuje nasadenie potrebných síl a prostriedkov hasičských jednotiek na likvidáciu mimoriadnej udalosti v každej obci na Slovensku. Predkladaný materiál obsahuje aj návrh dotačného systému na úhradu niektorých nákladov spojených s činnosťou obecných hasičských zborov, ako aj iných občianskych združení zaradených do systému. Návrh na zmenu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov    hasičských jednotiek a obecných hasičských zborov  na území Slovenskej republiky a následné požiadavky na doplnenie ich materiálno-technického vybavenia vyplývajú z potreby poskytnúť silami a prostriedkami Hasičského a záchranného zboru a obecných hasičských zborov pomoc občanovi v núdzi na celom území Slovenskej republiky najneskôr  v rozmedzí od 7 minút do 20 minút. 

Zámerom pripravovaných krokov je na základe záverov analýzy rizika na celom území Slovenskej republiky optimálne rozložiť sily a prostriedky Hasičského a záchranného zboru a obecných hasičských zborov, t. j. zadefinovať konkrétne rozmiestnenie tých hasičských staníc a hasičských zbrojníc, ktoré by mali byť aktívnym článkom v systéme poskytovania pomoci občanovi v núdzi v čase do 20 minút od ohlásenia tiesňovej udalosti príslušnej hasičskej jednotke. 

Materiál predstavuje kľúčový dokument pre výber žiadateľov oprávnených                 na financovanie z prostriedkov dotačného systému štátu a štátneho rozpočtu. Znamená to,      že obce ako zriaďovatelia obecných hasičských zborov môžu získať nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie akcieschopnosti vlastnej hasičskej jednotky, ďalej na materiálno technické vybavenie ako aj odbornú prípravu členov hasičských jednotiek v zmysle kategorizácie hasičskej jednotky.

Vo vzťahu k obecným hasičským zborom boli doteraz z úrovne okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru vykonané nielen analýzy rizikovosti príslušných území z hľadiska časov dojazdu profesionálnych hasičských jednotiek a analýzy činnosti jednotlivých obecných hasičských zborov z hľadiska ich podielu na zásahovej činnosti na príslušnom území, ale bol vykonaný aj prvotný prieskum týkajúci sa záujmu obcí o začlenenie ich obecných hasičských zborov do pripravovaného materiálu a ich záujmu  svoje hasičské zbrojnice zrekonštruovať a zmodernizovať. Až po zlepšení podmienok            na týchto hasičských zbrojniciach bude možné zaobstarať pre vybrané obecné hasičské zbory potrebnú hasičskú techniku účelovo viazanými finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu alebo z mimorozpočtových zdrojov. 
Realizovaním zámerov indikovaných v predmetnom materiáli dôjde k optimalizácii využitia finančných prostriedkov vynakladaných na ochranu pred požiarmi z úrovne vlády Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Efektívne využívanie technických prostriedkov vybranými obecnými hasičskými zbormi spravidla s podporou miestnej hasičskej jednotky a následnou koordináciou profesionálneho Hasičského a záchranného zboru vytvára podmienky pre včasnú záchranu osôb a majetku na celom území Slovenskej republiky najneskôr do 20 minút.

Návrh  celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky predpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny sociálny vplyv a nemá vplyv  na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie                        a informatizáciu spoločnosti.

Predmetný materiál bol v rámci medzirezortného pripomienkového konania zaslaný     13 subjektom. Pripomienky odporúčajúceho charakteru boli väčšinou zapracované. Zásadná pripomienka, ktorú uplatnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, bola akceptovaná. Zásadné pripomienky uplatnené Ministerstvom financií Slovenskej republiky neboli na rozporovom konaní, ktoré sa uskutočnilo 5. novembra 2013,  odstránené.

Vzhľadom na uvedené sa predmetný materiál predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky s rozporom. 

