
Príloha č. 1 

ZRIAĎOVACIA LISTINA
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE ŠVÁBOVCE

   Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach 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 zákona č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky
a o zmene niektorých zákonov zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce (ďalej len „DHZO“) 

A/ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1. Zriaďovateľ DHZO: Obec Švábovce
 
2. Vnútorná organizácia DHZO: 
a) veliteľ DHZO: 1 
b) počet členov DHZO: 9 
c) počet zamestnancov DHZO: 0 
d) počet hasičských družstiev: 2 

3. Odborné služby DHZO: 
a) strojná služba: áno 
b) spojovacia služba: nie 
c) protiplynová služba: nie 
d) hasičská záchranná služba: nie 
e) povodňová záchranná služba: nie 

4. Materiálno technické zabezpečenie DHZO: 
a) hasičská technika: - základná zásahová: IVECO DAILY, NISSAN NAVARA
                                  - špeciálna zásahová: nie 
b) hasičské prívesy a agregáty: PPS 12 
c) spojovacia technika: nie 
d) protiplynová technika: nie 

B/ ZÁKLADNÝ ÚČEL
DHZO  je  výkonným  orgánom  obecného  zastupiteľstva,  ktorý  plní  úlohy  vyplývajúce  zo
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001
Z.  z.  o  ochrane  pred požiarmi,  zákona  č.  37/2014 Z.  z.  o  dobrovoľnej  požiarnej  ochrane
Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov a všeobecne záväzných nariadení obce. 

C/ PREDMET ČINNOSTI 
DHZO 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 zriadení v znení neskorších
predpisov je budova hasičskej  zbrojnice  resp.  hasičskej  stanice,  hasičská technika a vecné
prostriedky ochrany pred požiarmi majetkom obce. 

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

F/ ZRIADENIE 
Zriadenie DHZO bolo podľa § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov schválené Obecným zastupiteľstvom vo Švábovciach dňa 18. 10. 2019
uznesením č. C 4. 

             
                                                                                                                   
                                                                                                  Ing. Ján Mlynár 
                                                                                                    starosta obce 


