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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  

 

po oboznámení sa s platnou právnou úpravou na úseku ochrany pred požiarmi a oboznámením sa 

so skutkovým stavom plnenia povinnosti obcou Poproč a pri zabezpečovaní plnenia povinnosti pri 

ochrane pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami, rozhodlo na svojom zasadnutí dňa 

9.5.2022, uznesením číslo  ....../2022,  že 

 

                                                                    z r i a ď u j e 

 

podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení, 

v spojitosti s ustanoveniami § 15 ods. (1)  písm. a) zákona číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi 

 

 

                             D o b r o v o ľ n ý   h a s i č s k ý   z b o r   o b c e   P o p r o č 

                                                                        (DHZO) 

                                                   s účinnosťou od    .........2022 

 

ako svoj útvar, bez právnej subjektivity,  h a s i č s k ú    j e d o t k u , podľa ustanovení § 33 

zákona číslo 314/2001 Z.z.  na  plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním 

záchranných prác, pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, pri ktorých bude 

vykonávať činnosti podľa platných právnych predpisov a jej materiálneho a finančného 

zabezpečenia.  

Podrobnosti o zriadení dobrovoľného hasičského zboru obce budú uvedené v zriaďovacej listine 

a v súlade so záväzným právnym predpisom o hasičských jednotkách, vyhláškou Ministerstva 

vnútra SR, číslo 611/2006 Z.z. 
 

 

 
 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

A.  História vývoja ochrany pred požiarmi 

 

Muselo prejsť veľa rokov, kým sa ľudstvo dopracovalo k poznaniu, že úspešný boj 

s požiarom je možný združovaním sa v rôznych zoskupeniach, v účelnejšom výstrojovaní 

a vyzbrojovaní a v neposlednom rade aj vo vydávaní predpisov v oblasti ochrany pred 

požiarmi. 

 

Pre bývalé Uhorsko, ku ktorému patrilo aj terajšie územie Slovenska, vydal v roku 1788 

cisár Jozef II. prvý požiarny poriadok, na ktorý postupne nadväzovali  ďalšie úpravy. 

V roku 1888 vyšlo v bývalom Uhorsku nariadenie, podľa ktorého musí byť v každej obci 

s najmenej 500 domami zriadené hasičstvo. 
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Našli sa však aj také mestá a obce, ktoré si hasičské zbory alebo spolky zriadili už pred 

vydaním tohto nariadenia. 

   

 Po vzniku samostatnej Československej republiky bol v decembri 1919 ustanovený Zväz 

dobrovoľného hasičstva Československa.  

V roku 1922 bola v Trenčíne ustanovená Slovenská zemská hasičská jednota, ktorá 

napríklad v roku 1939 združovala v 79 okresných hasičských jednotách až 3 221 

dobrovoľných hasičských zborov so 65 471 členmi. 

        Profesionálne hasičské jednotky po roku 1918 existovali len v niektorých väčších 

mestách.  V ostatných mestách a obciach sa starostovia opierali o predpisy prevzaté 

z Rakúsko - Uhorska. Umožňovali im prenášať zodpovednosť za hasenie požiarov na 

dobrovoľné hasičské zbory, avšak materiálne potreby riešili len čiastočne. V niektorých 

mestách boli dobrovoľné hasičské zbory posilnené zamestnancami mesta, najmä vo 

funkciách strojníkov, prípadne veliteľov. 

 

    Prvým zákonom v tejto oblasti prijatým po druhej svetovej vojne v bývalom 

Československu bol zákon číslo 62/1950 Zb. o ochrane pred požiarmi a inými 

živelnými pohromami.  

Ochrana pred požiarmi sa dostala do pôsobnosti ministerstva vnútra. V krajoch a okresoch 

bola začlenená do pôsobnosti bývalých národných výborov. Výkonnými zložkami sa stalo 

dobrovoľné hasičstvo, hasičstvo z povolania alebo závodné hasičstvo. 

Hasičstvo z povolania museli zo zákona zriadiť všetky obce a mestá s počtom obyvateľov 

nad 5 000, prípadne aj mestá s menším počtom obyvateľov, ak tak rozhodol krajský 

národný výbor. 

     Zákonom číslo 35/1953 Zb. o štátnom požiarnom dozore a požiarnej ochrane došlo 

k zásadnej reorganizácii ochrany pred požiarmi. Zodpovednosť za protipožiarnu 

bezpečnosť mali podľa vymedzenej príslušnosti národné výbory, orgány štátneho 

požiarneho dozoru a minister vnútra. Na tento účel bola v rámci ministerstva vnútra 

zriadená Ústredná správa štátneho požiarneho dozoru a na Slovensku v rámci 

povereníctva vnútra  Oblastná správa štátneho požiarneho dozoru. 

   Výkonnými zložkami sa stali verejné a závodné hasičské jednotky. Organizácia 

profesionálnych verejných hasičských útvarov a výkon služby v nich boli prispôsobené 

zásadám platným pre vojenské útvary. 

 

 

     Pre príslušníkov v orgánoch štátneho požiarneho dozoru a v hasičských útvaroch boli zavedené 

rovnošaty a hodnosti zodpovedajúce vojenským hodnostiam s označením príslušnosti k zložke 

požiarnej ochrany. 

    V roku 1958 došlo prijatím zákona číslo 18/1958 Zb. k ďalším zmenám. Štátne orgány na 

úseku ochrany pred požiarmi boli podriadené národným výborom a niektoré pôsobnosti boli 

prenesené na dobrovoľnú organizáciu – Československý zväz požiarnej ochrany. 

     V roku 1960 v rámci územnosprávnej reorganizácie štátu došlo na Slovensku k obmedzeniu 

alebo zrušeniu niektorých kompetencií.  Zrušené boli povereníctva a tým aj pôsobnosť v riadení 

vecne príslušných odvetví štátnej správy i hospodárskej sféry. 

       Vytváraním podmienok na reformné spoločenské zmeny v unitaristickom Československu 

došlo v októbri 1968 prijatím ústavného zákona o Československej federácií. 
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Na jeho základe prešla pôsobnosť v riadení štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi do 

výlučnej pôsobnosti slovenskej vlády a jej ministerstva vnútra. 

    V rámci tohto ministerstva bola zriadená Hlavná správa požiarnej ochrany s príslušnými 

kompetenciami v riadiacej, finančno-ekonomickej, personálnej i legislatívnej oblasti.  

 

    V decembri roku 1985 prijala Slovenská národná rada nový zákon o požiarnej ochrane, na 

základe ktorého došlo k zriadeniu jednotne organizovaného Zboru požiarnej ochrany. 

 

   Predpoklady pre ďalšie zásadné systémové zmeny v oblasti ochrany pred požiarmi nastali 

prijatím novej komplexnej právnej úpravy v júli 2001 zákonom číslo 314/2001 Z.z. o ochrane 

pred požiarmi. 

 

 

B.  Povinnosti uložené obci Poproč zákonom číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 

 

    Podľa platnej právnej úpravy ustanoveniami § 15 zákona číslo 314/2001 Z.z. sú uložené 

povinnosti obciam takto : 

(1) Obec je povinná 

a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrny 

pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila 

b) zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie 

záchranných prác, ak ďalej nie je ustanovené inak;  udržiavať jeho akcieschopnosť 

a zabezpečovať jeho materiálno – technické vybavenie 

c) zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru obce 

d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce 

e) zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť 

zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu 

požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar 

f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú 

súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek 

g) plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa ustanovené týmto zákonom 

vo vzťahu k vlastnému majetku 

h) vykonávať preventívno  - výchovnú činnosť 

 

(2) Obec môže ustanoviť  preventívara  požiarnej ochrany s odbornou spôsobilosťou na plnenie 

úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Účasť preventívara požiarnej ochrany obce na odbornej 

príprave v jeho pracovnom čase sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca 

z dôvodu všeobecného záujmu. ( § 136 Zákonníka práce) 

(3) Podrobnosti o dokumentácií obce na ochranu pred požiarmi, jej druhoch, obsahu a o spôsobe 

vypracovania a o označovaní nástupných plôch a prístupových komunikácií ustanoví 

všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo 

 

 

   Podľa ustanovení § 16 zákona číslo 314/2001 Z.z. obec vykonáva štátnu správu na úseku 

ochrany pred požiarmi v rozsahu ustanovenom v tomto zákone. 

Rozsah povinnosti obce v pôsobnosti orgánu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi je 

uvedený v ustanoveniach § 23 zákona. 
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     Podľa ustanovení § 30 zákona, zdolávanie požiarov a záchranných prác vykonávajú hasičské 

jednotky a takouto jednotkou je aj   d o b r o v o ľ n ý     h a s i č s k ý      z b o r     o b c e. 

 

       V ustanoveniach § 33 zákona číslo  314/2001 Z.z. sú uvedené povinnosti obcí pri zriaďovaní 

dobrovoľných hasičských zborov obcí. 

   Podľa ustanovení odstavca 2 § 33, obec nemusí zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce, ak počet 

obyvateľov obce je menší ako 500 alebo, ak na základe dohody medzi obcou a Hasičským 

a záchranným zborom,  právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom so sídlom 

v obci alebo občianskym združením zaradeným do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, 

bude plniť aj úlohy dobrovoľného hasičského zboru  obce Hasičský a záchranný zbor, hasičská 

jednotka právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo občianske združenie zaradené 

do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. (Obec Poproč má .... obyvateľov k 1.1.2021) 

 

  Obce môžu tiež zriadiť na základe písomnej dohody   s p o l o č n ý     h a s i č s k ý    z b o r   

obce po prerokovaní s územne príslušným krajským riaditeľstvom HaZZ. Ak obec nezriaďuje 

dobrovoľný hasičský zbor obce alebo nemá spoločne zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce, 

zriaďuje protipožiarnu hliadku.  

 

   Veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce vymenúva a odvoláva obec. 

 

 

C. Iné súvisiace okolnosti a doporučené riešenie splnenia povinnosti obcou Poproč 

 

     Na území obce Poproč pôsobí občianske združenie Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej 

republiky (DPO), a to jej základná organizačná zložka (podľa stanov DPO) pod názvom 

„Dobrovoľný hasičský zbor“ v obci Poproč, no táto nie je zaradená do celoplošného rozmiestnenia 

síl a prostriedkov. 

 

     Na základe uvedených faktov a skutočnosti je nevyhnutné a potrebné, aby obec Poproč 

zriadila Dobrovoľný hasičský zbor obce Poproč a menovala veliteľa dobrovoľného 

hasičského zboru obce Poproč. 

      Zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce Poproč má obecné zastupiteľstvo svojim uznesením 

a to ako svoj útvar podľa § 10 ods.2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a podľa § 

15 zákona číslo 314/2001 Z.z. ako hasičskú jednotku na zdolávanie požiarov a iných 

mimoriadnych udalosti. 

 

Táto povinnosť, ktorú má obec Poproč uloženú zákonom mala byť splnená už po nadobudnutí 

účinnosti zákona číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v roku 2001. 

 

    Táto predkladacia správa slúži pre informáciu poslancov obecného zastupiteľstva obce Poproč 

pri oboznámení sa s historickým vývojom ochrany pred požiarmi s dobrovoľnickou činnosťou na 

území bývalého Československa i súčasného Slovenska a aj so skutkovým stavom plnenia 

povinnosti obce Poproč v súčasnosti na úseku ochrany pred požiarmi  a vykonávaní iných zásahov 

na záchranu života a zdravia osôb, majetku i životného prostredia. 

 

Spracovateľ : Jaroslav Čuha, príkazník 

 V Košiciach,  2.mája 2022 


