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Príloha č. 7

(Vzor č. 1)

Zriaďovacia listina 
hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru
(názov obce)
  
Obec/mesto/ ………………………………… s účinnosťou od ……………… zriaďuje svojím rozhodnutím č. …………………………… zo dňa …………………… hasičskú jednotku dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej len „jednotka“) podľa   §...... zákona    č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

1. Základné údaje 
Názov jednotky:...........................
  
2. Predmet činnosti 
Jednotka  plní úlohy hasičských jednotiek podľa §..... zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, a to najmä 
a)  vykonáva zásahovú činnosť pri požiari .......... pri dopravnej nehode..........., 
b)  vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, 
c)  podáva okamžité informácie o svojom výjazde a zásahu krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru. 

Jednotka vykonáva činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a jej materiálne a finančné potreby zabezpečuje obec podľa §...... zákona o dotáciách a z vlastného rozpočtu obce. 
Jednotka plní základné úlohy predovšetkým na území obce a ďalej v súlade so zaradením do kategórie hasičskej jednotky  stanoveným metodikou pre celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. 

3. Veliteľ jednotky  
Veliteľa jednotky po stanovisku krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru k jeho odbornej spôsobilosti vykonávať funkciu veliteľa, menuje a odvoláva starosta obce       s prihliadnutím na návrh občianskeho združenia pôsobiaceho na úseku ochrany pred požiarmi – Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. 

4. Početný stav jednotky  
Početný stav členov jednotky  sa  určuje podľa zaradenia jednotky  podľa kategorizácie dobrovoľných hasičských zborov a na základe stanovených rizík jednotlivých katastrálnych území obcí definovaných metodikou pre celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky a po predchádzajúcom prerokovaní s krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru. 

5. Majetok a vybavenie jednotky  
K zabezpečeniu úloh využíva jednotky  majetok obce, prípadne majetok iných subjektov. Do vybavení jednotky môže byť zaradená mobilná hasičská technika a vecné prostriedky.... 



6. Členstvo v jednotke  
Činnosť v jednotke vykonávajú členovia jednotky na základe dohody o členstve v jednotke  uzatvorenej medzi uchádzačom o členstvo v jednotke a obcou.
 
7. Úrazy a škody 
Odškodnenie úrazov a úmrtie členov jednotky a škôd vzniknutých činnosťou jednotky  bude riešené podľa osobitných predpisov. 






 

V …………………………… dňa ………………………..





 
………………………………………… 
                                                                                                              starosta obce 


























 (Vzor č. 2)

Dohoda o členstve
v hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru (názov obce)

(ďalej len „dohoda“)

Dohodu uzatvárajú 

obec/mesto/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
zastúpená/é starostom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a 
........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
narodený : . . . . . . . . . . . . rodné číslo . . . . . . . / . . . . 
bytom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
žiadateľ o členstvo v hasičskej jednotke dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej len „jednotka“). 

Článok 1
 Predmet dohody

Členstvo žiadateľa v jednotke  ..................................... (názov obce) 

Článok 2
Úlohy člena jednotky 

Žiadateľ o členstvo v jednotke  sa touto dohodou zaväzuje plniť úlohy podľa rozkazov        a pokynov veliteľa jednotky a plniť tieto úlohy: 
a)  dostaviť sa pri vyhlásení požiarneho poplachu v obci čo najskôr na hasičskú zbrojnicu,
b) vykonávať podľa rozkazov veliteľa činnosti spojené s likvidáciou mimoriadnej udalosti, zásah pri požiari, popr. iné záchranné práce,
c) zúčastniť sa na odbornej príprave v rozsahu stanovenom plánom odbornej prípravy členov jednotky, 
d) podrobiť sa pravidelnej zdravotnej prehliadke podľa vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z.  o hasičských jednotkách, 
e) 	používať pri zásahu, výcviku a údržbe osobnú výstroj, výzbroj a osobné ochranné pracovné prostriedky, 
f) podieľať sa na výzvu veliteľa na údržbe hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov, najmä po zásahu. 

Článok 3
Povinnosti obce

Obecný úrad vytvorí členovi jednotky podmienky na plnenie úloh uvedených v článku 2 tejto dohody takto: 
a) vybaví člena jednotky osobným výstrojom, výzbrojou a osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, 
b) zabezpečí a uhradí členovi jednotky pripoistenie pre prípad úrazu pri výkone služby v jednotke  a poistenie na škody spôsobené činnosťou v jednotke.

Článok 4
Odmena za činnosť v jednotke 

	Za činnosť v jednotke (účasť na odbornej príprave, podrobenie sa zdravotnej prehliadke, držanie pohotovosti, údržba a kontrola hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov a pod.) obec/mesto:.................................... 

	poskytuje úľavu členovi jednotky od platenia týchto poplatkov :........................................ 
	priznáva členovi jednotky  finančnú odmenu v sume ..................... eur.

2. Za účasť pri požiari, technickom alebo inom zásahu prizná obecný úrad členovi jednotky finančnú odmenu v sume ..................... eur. 
3. Odmeny podľa prvého a druhého bodu 1 budú preplácané raz za . . . mesiacov na základe výkazu veliteľa jednotky a schválení krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru.
 
Článok 5
Zodpovednosť za zverené prostriedky

1.  Člen jednotky sa zaväzuje  
a)  používať mobilnú hasičskú techniku a vecné prostriedky len pri zásahu, odbornej príprave alebo ich údržbe, kontrole alebo skúšaní, 
b)  udržiavať mobilnú hasičskú techniku a vecné prostriedky v čistom a v predpísanom stave, 
c) 	nahlásiť stratu, poškodenie alebo znehodnotenie hasičskej techniky alebo iného vecného prostriedku bez omeškania veliteľovi jednotky. 
2. Zodpovednosť za škodu, ktorú člen jednotky na hasičskej technike alebo vecnom prostriedku zaviní, sa riadi podľa § 415 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 
Článok 6
Všeobecné ustanovenia

1.  Dohoda zaniká písomným vypovedaním jednou zo zmluvných strán. Vypovedanie dohody nemusí obsahovať dôvod. 
2.  Vypovedanie dohody nadobúda platnosť 15. dňom po doručení druhej strane. 
3.  Obidve strany sú povinné do 15 dní od vypovedania dohody vyrovnať vzájomné záväzky. 
4.  Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom  ......................... 



V ......................     dňa  ........................ 






 ..............................................                                                 ...................................................
             člen jednotky                                                                                starosta obce                                                                                                                                                                                      
                                                                                                            



(Vzor č. 3)

Menovací dekrét
veliteľa hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru
(názov obce)
  
Starosta obce podľa §..... zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 



menuje
do funkcie veliteľ hasičskej jednotky
dobrovoľného hasičského zboru (názov obce) 


dňom …….....


(meno, priezvisko, titul)...........................



 
Pri výkone funkcie veliteľa hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len „jednotka“) prináležia vyššie menovanému členovi jednotky práva a povinnosti, ktoré sú uvedené v „Dodatku k dohode o členstve v jednotke“ v spojení s vymenovaním za veliteľa jednotky, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto menovacej listiny.



 
V …………………………… dňa ………………………..




 
………………………………………… 
                                                                                                             starosta obce 






(Vzor č. 4)

Dodatok k dohode o členstvo 
v hasičskej  jednotke dobrovoľného hasičského zboru (názov obce)
 
v spojení s vymenovaním za veliteľa hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru (názov obce)
(ďalej len „jednotka“)
 
Dohoda s členom jednotky (meno, priezvisko, titul )............................................................. uzatvorená dňa.................. sa v súvislosti s jeho vymenovaním za veliteľa jednotky  rozširuje takto:

Článok 1
Právomoc veliteľa

Dňom vymenovania za veliteľa jednotky  obce má veliteľ jednotky  obce práva stanovené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách                 a požiarnym poriadkom obce,  a to najmä je oprávnený 
a)   zvolať členov jednotky  na odbornú prípravu alebo inú činnosť, 
b)  vyžiadať si osobnú i vecnú pomoc fyzických osôb v prípadoch ustanovených zákonom      č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 
c)  riadiť zásah do času jeho ukončenia alebo prevzatia velenia pri zásahu inou oprávnenou osobou podľa § ..... vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, 
d)    povoliť výjazd hasičskej techniky jednotky  k výcviku a kondičným jazdám, 
e)    predkladať obci/mestu/ potreby na zaistenie prevádzky jednotky, 
f)  navrhovať prijatie nových členov jednotky alebo ukončenie členstva členovi jednotky  nespôsobilých na výkon činnosti v jednotke. 

Článok 2
Povinnosti veliteľa

Dňom vymenovania za veliteľa jednotky  sa veliteľ jednotky zaväzuje plniť povinnosti ustanovené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a požiarnym poriadkom, a to najmä  
a)   udržiavať trvalú akcieschopnosť jednotky, 
b) v prípade neakcieschopnosti jednotky nahlásiť túto skutočnosť územne príslušnému operačnému stredisku krajského riaditeľstva Hasišského a záchranného zboru, 
c)  kontrolovať, či sa členovia jednotky podrobili zdravotným prehliadkam v predpísanom termíne, 
d) nepripustiť, aby akúkoľvek činnosť v jednotke vykonávali členovia bez odbornej spôsobilosti alebo členovia trvalo alebo prechodne zdravotne alebo psychicky nespôsobilí (platí tiež pre vplyv požitia alkoholu a návykových látok), 
e)   dbať, aby všetci členovia jednotky používali pre činnosti v jednotke predpísanú  výstroj, výzbroj a osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavali zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
f)  vykonávať odbornú prípravu členov jednotky podľa plánu odbornej prípravy členov jednotky, 

g)  dohliadať na vykonávanie pravidelnej údržby, odborných prehliadok a skúšok a skúšanie hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov, 
h)  	plniť funkciu veliteľa zásahu podľa zásad ustanovených zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z.  o hasičských jednotkách, 
i)   viesť evidenciu hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov a zaistiť ich hospodárne využívanie, 
j)   predložiť dvakrát za  rok starostovi správu o činnosti jednotky, stave hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov a tiež o iných okolnostiach dôležitých na zabezpečenie akcieschopnosti jednotky,
 k) viesť predpísanú dokumentáciu o činnosti jednotky a o odbornej príprave členov jednotky. 

Článok 3
Zodpovednosť za zverené prostriedky

1. Zástupca obce/mesta/ odovzdá veliteľovi jednotky mobilnú hasičskú techniku a vecné prostriedky pre jednotku podľa inventárneho zoznamu; veliteľ jednotky  tieto prostriedky prevezme. 
2.  Veliteľ jednotky  zodpovedá za účelné, bezpečné a hospodárne užívanie hasičskej techniky a vecných prostriedkov a iných prostriedkov predaných jednotke. 

Článok 4
Odmena veliteľovi jednotky 

Za plnenie povinností veliteľa jednotky  poskytne obecný úrad veliteľovi jednotky finančnú odmenu  v sume...............................eur (mesačne .............................) 
                                                                              (štvrťročne ..........................)



 
V .............................dňa ...........................


 




...........................................                                              ..............................................
          veliteľ jednotky                                                                      starosta obce 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                   




