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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ 
Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24  Poproč, okres Košice - okolie 

IČO: 00324639, DIČ: 2020746189   

 
 

1. NÁVRH UZNESENIA 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  schvaľuje  

 

Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru obce Poproč 

 

 
 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč rozhodlo Uznesením č. 39/2022 zo dňa 9.5.2022 o zriadení 

Dobrovoľného hasičského zboru obce Poproč (DHZO) s účinnosťou od 01.06.2022 ako svojho 

útvaru – hasičskej jednotky a to 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.  

 

V nadväznosti na vyššie uvedené, predkladáme obecnému zastupiteľstvu na schválenie 

Zriaďovaciu listinu DHZO, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zriadení DHZO v súlade so 

záväzným právnym predpisom o hasičských jednotkách, a to vyhláškou Ministerstva vnútra SR, 

číslo 611/2006 Z. z. 



                                                                    O b e c     P o p r o č 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Z r i a ď o v a c i a            l i s t i n a 
 

              D o b r o v o ľ n é h o        h a s i č s k é h o     z b o r u     o b c e 
                                                            P o p r o č 
                                                                                  ( DHZO    P o p r o č) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Poproči, dňa ...........2022                                                             Ing. Iveta  Komorová Hiľovská 
                                                                                                                      starostka obce Poproč 
 
 
 
 
 
 



                                                                  Zriaďovacia listina 
 
 
    Obecné zastupiteľstvo obce Poproč, ako orgán obce podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení,   z r i a ď u j e   podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona 
číslo 369/1990 Zb.,  s v o j   ú t v a r    v súlade  s ustanoveniami § 15 od 1. písm. b) zákona číslo 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi, v platnom znení 
 
 

                                             Dobrovoľný hasičský zbor obce  Poproč 
                                                       (DHZO  Poproč) 
                                                 bez právnej subjektivity 
 
                                                    ako hasičskú jednotku 

podľa ustanovení § 30 ods.2 písm. C) zákona číslo 314/2001 Z. z. 
na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác 

podľa ustanovení § 33 ods. 1 zákona číslo 314/2001 Z. z. 
v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky Ministerstva vnútra číslo 611/2006 Z. z. o hasičských 

jednotkách, v platnom znení 
o čom rozhodlo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 9.mája 2022 

uznesením číslo 39/2022 
podľa § 11 ods. 4 písm. n) zákona číslo 369/1990 Zb. 

 
Obsah zriaďovacej listiny : 
 
 

a) Označenie zriaďovateľa 
 

Zriaďovateľ:   Obec Poproč 
IČO:                 00324639        
Sídlo :              Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24  Poproč 
Štatutárny orgán  -  starosta (-stka) obce  Poproč 
 
 

b)  Názov útvaru, vylučujúci možnosť zámeny s názvom iných útvarov, právnických osôb 
 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Poproč ( skrátene -  DHZO   Poproč)  
Sídlo :  Požiarna 1, 044 24 Poproč 
 
 

c) Dátum účinnosti zriaďovacej listiny 
          od   1.10.2022 
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d)   Vymedzenie predmetu činnosti a úlohy hasičskej jednotky - DHZO Poproč 
( § 30 ods. 1 a § 35 ods. 1 zákona číslo 314/2001 Z. z.)         

 vykonáva zásahové činnosti pri likvidácii požiarov 
 vykonáva záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych 

                udalostiach 
 zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov 
 vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich zamestnancov a členov 
 informuje bez zbytočného odkladu o výjazde na zásah a zasiela správy o svojich 

zásahoch Krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranárskeho zboru  (HaZZ ) SR 
v Košiciach 

 vypracúva a vedie dokumentáciu hasičskej jednotky  ( § 30 ods.4 vyhlášky MV SR číslo 

611/2006) 

 za organizáciu činnosti hasičskej jednotky a za účelné využitie hasičskej techniky, 
hasiacich látok a vecných prostriedkov na mieste zásahu zodpovedá veliteľ zásahu (§ 13 

ods.1 vyhláška číslo 611/2006 Z. z.) 
 hasičskú jednotku – DHZO Poproč, jej vecné prostriedky a hasičskú techniku možno 

použiť na činnosť nesúvisiacu s ochranou pred požiarmi iba vtedy, ak ich použitím 
nebude znížená  akcieschopnosť a pripravenosť hasičskej jednotky na plnenie jej úloh  
(§ 38 zákona číslo 314/2001 Z.z.)  

 
 

e)   Odborná príprava a overovanie vedomosti 
 

 odbornú prípravu zamestnancov a členov hasičskej jednotky tvorí teoretická príprava, 
praktický výcvik a fyzická príprava. Súčasťou fyzickej prípravy zamestnancov a členov je  
tiež hasičský šport. 

 odborná príprava zamestnancov a členov hasičskej jednotky sa člení na: 
            základnú 
            zdokonaľovaciu 
            špecializovanú 
            cyklickú 

 určené funkcie v hasičskej jednotke môžu vykonávať len zamestnanci a členovia, ktorí 
majú požadovanú odbornú spôsobilosť 

 overovanie vedomosti zamestnancov hasičskej jednotky pri skončení základnej prípravy 
              vykonáva ministerstvo 

 overovanie vedomosti členov hasičskej jednotky pri skončení základnej prípravy 
vykonáva Zriaďovateľ 

 
 

f) Veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru Poproč – DHZO Poproč 
 
(1) Veliteľa DHZO Poproč volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce a do 

funkcie ho menuje starosta obce Poproč. 
        (§ 33 ods. 4 zákona číslo 314/2001 Z. z. v spojitosti s § 11 ods. 4 písm. l) zákona číslo 369/1990 Zb.)   
 
 
 
 
 

- 3    -                                      3. strana zriaďovacej listiny 

                                                           DHZO Poproč    
 



 

(2) Veliteľ hasičskej jednotky – DHZO Poproč, alebo ním určený zástupca rozhoduje o dennom 
zaradení hasičskej  techniky do pohotovosti, zálohy alebo mimo prevádzky. 

                 ( § 6 ods.4 vyhlášky číslo 611/2006 Z. z.) 

(3) Veliteľ hasičskej jednotky – DHZO Poproč určuje veliteľa zásahu. 
                  ( § 23 zákona číslo 314/2001 Z. z., obec určuje veliteľa zásahu) 

(4) Veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce Poproč (DHZO Poproč) pri plnení úloh 
preukazuje svoje oprávnenie preukazom, ktorý vydá zriaďovateľ obec Poproč 

                  (§ 41 ods. 10 zákona číslo 314/2001 Z. z.) 

(5) Veliteľ hasičskej jednotky  DHZO Poproč zodpovedá zriaďovateľovi za užívanie majetku obce 
Poproč zvereného do správy DHZO Poproč, na plnenie úloh pri ochrane pred požiarmi, 
živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami 

 
g) Vnútorná organizácia hasičskej jednotky – DHZO Poproč 

( § 5 ods.1, ods. 2, ods. 4, ods. 8 písm. c), ods. 10 vyhlášky číslo 611/2006 Z. z.) 
 

(1) Základnou organizačnou zložkou hasičskej jednotky je družstvo. 
(2) Družstvo tvorí veliteľ a ďalšie tri až osem osôb. 
(3) Dve alebo tri družstva jednej zmeny tvoria čatu. 
(4) Členovia hasičskej jednotky sa zaraďujú do týchto funkcií : 
   .   hasič 
   .   starší hasič 
   .   technik – strojník 
   .   veliteľ družstva, technik špecialista odbornej služby    
(5)  V Dobrovoľnom hasičskom zbore obce Poproč – DHZO Poproč, sa zriaďuje odborná služba 

strojná a spojovacia.  ( § 5 ods. 10 vyhlášky číslo 611/2006 Z. z.)    

 
 

h) Členstvo v Dobrovoľnom hasičskom zbore obce Poproč – DHZO Poproč 
 

(1) Členom DHZO Poproč môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá  
        (zákon číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia pri práci) a spôsobilá na 
        právne úkony ( § 33 ods. 5 zákona číslo 314/2001 Z. z.) 

(2) Činnosť v hasičskej jednotke vykonávajú členovia na základe zmluvy o dobrovoľníckej 
činnosti  (zákon číslo 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve), uzatvorenej medzi poskytovateľom 
dobrovoľníckej činnosti v hasičskej jednotke, ktorý spĺňa kvalifikačné, zdravotné a odborné 
predpoklady a obcou Poproč, ako prijímateľom dobrovoľníckej činnosti. 

(3) Overovanie vedomosti členov hasičskej jednotky DHZO Poproč po skončení základnej 
prípravy vykonáva zriaďovateľ obec Poproč prostredníctvom veliteľa DHZO Poproč 

        ( prípadne aj komisie zriadenej starostom, § 40 ods.7 zákona číslo 314/2001 Z. z.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4   -                                         4. strana zriaďovacej listiny 
                                                    DHZO Poproč 

 
 
 



i) Povinnosti zamestnanca alebo člena hasičskej jednotky – DHZO Poproč 
( § 36 zákona číslo 314/2001 Z.z.)   
 

(1) zamestnanec alebo člen hasičskej jednotky je povinný 
-podriadiť sa pri svojej činnosti príkazom veliteľa hasičskej jednotky, prípadne veliteľa zásahu 
-zúčastňovať sa v určenom rozsahu na odbornej príprave a preverení fyzickej zdatností,  
a odbornej vedomosti 
-podrobiť sa preventívnej zdravotnej prehliadke 

(2) zamestnanec alebo člen hasičskej jednotky môže samostatne vykonávať práce pri zdolávaní 
požiarov a pri vykonávaní záchranných prác až po absolvovaní základnej odbornej prípravy 
a po vykonaní záverečnej skúšky 

(3) zamestnanec alebo člen hasičskej jednotky nemôže vykonávať práce pri zdolávaní požiarov 
a pri vykonávaní záchranných prác pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo 
psychotropných látok 

(4) nesplnenie povinnosti uvedených v odsekoch 1,2 a 3 môžu byť dôvodom na vylúčenie 
zamestnanca alebo člena z hasičskej jednotky 

 
j) Rovnošata a funkčné označenie 

( § 39 zákona číslo 314/2001 Z.z., § 39 a 40 vyhlášky číslo 611/2006 Z.z.) 
    

(1) Obec Poproč poskytuje členovi DHZO Poproč rovnošatu. 
(2) Strih rovnošaty je riešený tak, aby umožňoval bezpečný výkon služby, nosenie funkčného 
   označenia, ako aj označenia k príslušnosti k DHZO Poproč. 
(3) Funkčné označenie je umiestnené na výložke rovnošaty na pravej strane blúzy nad chlopňou  
   horného vrecka. 
(4) Označenie príslušnosti k DHZO Poproč je umiestnené na vonkajšej strane ľavého rukáva 
   rovnošaty. 
(5) Funkčné označenie členov DHZO Poproč tvoria: 
   *  päťlístkové rozety striebornej farby s priemerom 14 mm pre funkciu : 
               -  hasič                       = jedna rozeta 
              -   starší hasič            = dve rozety 
              -   technik – strojník = tri rozety 

 
*   päťlístkové rozety striebornej farby s priemerom 14 mm a lemovka striebornej farby 
     pretkávaná modrou niťou pre funkciu : 
             veliteľ družstva                    =  jedna rozeta 
             veliteľ hasičskej jednotky  =  dve rozety 

(6) Príslušnosť členov k Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Poproč sa označuje znakom. Znak 
má tvar štítu s rozmermi 75 mm x 90 mm. Na znaku je uvedený názov Dobrovoľného 
hasičského zboru obce Poproč. V strede znaku je erb obce Poproč. Rozmer erbu sa riadi 
heraldickými pravidlami. 

        (7) Rovnošata nesmie byť zameniteľná s rovnošatou Hasičského a záchranného zboru SR,  
              ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov. 
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k) Povinnosti zriaďovateľa hasičskej jednotky – obce Poproč 
(§ 37 zákona číslo 314/2001 Z. z.) 
 

(1) vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej jednotky 
a na ten účel zriadiť hasičskú zbrojnicu a zriadiť odborné služby a to strojnú a spojovaciu 
službu 

(2) zabezpečiť materiálno – technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov 
a vykonávanie záchranných prác 

(3) zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie zamestnancov a členov hasičskej jednotky 
osobnými a ochrannými prostriedkami (napr. zákon číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci) 

(4) zriadiť ohlasovňu požiarov 
(5) zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov 
(6) zabezpečiť príjem a prenos správ a informácií na vykonávanie zásahovej činnosti 
(7) zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov a členov hasičskej jednotky 
(8) zabezpečiť vykonanie preventívnych zdravotných prehliadok zamestnancov a členov 

hasičskej jednotky podľa osobitných predpisov (napr. zákon číslo 273/1994 Z. . o zdravotnom 

poistení) 

(9) poskytovať na vyžiadanie územne príslušnému okresnému riaditeľstvu – Okresnému 
riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Košiciach – okolie, údaje o materiálno – 
technickom vybavení a zásahovej činnosti hasičskej jednotky 

 
l) Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý je útvaru – DHZO Poproč zverený do správy pri jeho 

zriadení 
( § 9 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení) 
( § 6 ods. 6 vyhlášky MV SR číslo 611/2006 Z. z., minimálne vybavenie DHZO Poproč) 
 

(1) Majetok vo vlastníctve obce Poproč sa odovzdá formou písomného protokolu do správy 
(užívania) Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Poproč, v zmysle “Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Poproč,  ktorý bude DHZO užívať na zásahové činnosti pri 
likvidácii požiarov, záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných 
mimoriadnych udalostiach a na hasičský šport. 

 
(2)  Materiálno – technické vybavenie hasičskej jednotky tvoria: 
 

 hasičská technika  (§ 2 písm.a) vyhlášky MV SR číslo 162/2006 Z.z. 
 vecné prostriedky  ( § 2 písm. d) vyhlášky číslo 162/2006 Z.z.) 
 osobné ochranné pracovné prostriedky, prostriedky na sebazáchranu, prostriedky 

                na ochranu dýchacích ciest, prostriedky na ochranu povrchu tela, prostriedky 
                na poskytovanie prvej pomoci, prostriedky na určenie škodlivosti prostredia 
                a prostriedky na likvidáciu požiari alebo úniku nebezpečnej látky 

 rádiové a ostatné telekomunikačné zariadenia, signalizačné zariadenia a výpočtová 
               technika umožňujúca informačnú podporu veliteľovi zásahu, zber spracovanie 
               a distribúciu informácii o zásahovej činnosti hasičskej jednotky 

 prostriedky hasičskej záchrannej služby a povodňovej záchrannej služby, ak sú tieto 
              služby v hasičskej jednotke zriadené 

 hasiace látky, dekontaminačné látky, absorpčné látky 
 ostané prostriedky 
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m) Právna forma a forma hospodárenia hasičskej jednotky – DHZO Poproč 

 
  Dobrovoľný hasičský zbor obce Poproč nemá právnu subjektivitu a svoje potreby financuje 
     predovšetkým : 
 
 

 finančnými prostriedkami vyčlenenými v rozpočte obce Poproč na financovanie 
nákladov súvisiacich s činnosťou DHZO Poproč (zákon číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a zákon číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy) 

 dotácii zo štátneho rozpočtu, finančnou podporou dobrovoľných hasičských zborov 
obcí (§ 4 ods.1 vyhlášky MV SR číslo 611/2006 Z. z.) 

 paušálnou finančnou podporou 

 refundáciou pohonných látok za uskutočnený výjazd mimo katastrálneho územia 
obce Poproč, na základe vyžiadania pomoci operačným strediskom Hasičského 
a záchranného zboru SR 

 iných finančných príspevkov 
 z ďalších zdrojov 

 
    Na plánovanie, rozpočtovanie, poskytovanie, použitie, účtovanie, výkazníctvo verejných financií sa 
vzťahuje zákon o finančnej kontrole a audite číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. 
 
 

n)  Náhrada škody, odškodňovanie úrazov 
 ( § 51 zákona číslo 314/2001 Z. z.) 
 

(1) Štát uhradí fyzickej osobe škodu na zdraví, ktorá jej vznikla pri činnosti v hasičskej jednotke, 
alebo jej vznikla v súvislosti s pomocou, ktorú poskytovala pri zdolávaní požiaru alebo pri 
odstraňovaní jeho následkov, alebo pri cvičení hasičskej jednotky a to podľa predpisov 
o odškodňovaní pracovných úrazov ( § 35, § 195 až 209 zákonníka práce), ak poškodenému 
nevznikol nárok na náhradu tejto škody už z pracovnoprávneho vzťahu. 

(2) Náhradu škody podľa predchádzajúceho odseku poskytuje v zastúpení štátu Krajské 
riaditeľstvo HaZZ SR, v ktorého územnom obvode došlo ku škode na zdraví poškodeného 

(3) Jednorazové mimo riadne odškodnenie zamestnancom a členom hasičskej jednotky alebo 
pozostalým po nich, poskytuje zriaďovateľ – obec Poproč, ak ku škode na zdraví došlo 
v súvislosti s činnosťou hasičskej jednotky v objektoch zriaďovateľa – obce Poproč alebo 
v zmluvne ochraňovaných objektoch  

(4) v ostatných prípadoch poskytuje jednorazové mimoriadne odškodnenie ministerstvo 
        (Nariadenie Vlády SR číslo 325/2002 Z. z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho 
          odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi) 

(5) Nárok na odškodnenie sa premlčí po uplynutí troch rokov odo dňa vzniku škody. 
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(6) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením, v ktorých prípadoch a v akom rozsahu 
prislúcha poškodenému alebo pozostalým po poškodenom, okrem nárokov podľa predpisov 
o odškodňovaní pracovných úrazov, aj jednorazové mimoriadne odškodnenie a kedy možno 
takéto odškodnenie priznať osobám, ktoré boli na poškodeného odkázané výživou; v tomto 
nariadení sa upraví tiež jednorazové mimoriadne odškodnenie zamestnancovi a členovi 
hasičskej jednotky a pozostalým po nich. 

(7) Právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež škoda, 
ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho 
šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej 
jednotky, alebo pri cvičení hasičskej jednotky. 

(8)  Hasičská jednotka DHZO Poproč nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím  
       hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru. 
(8) Náhrada škody podľa predchádzajúcich odsekov sa neposkytuje právnickej osobe, fyzickej 

osobe – podnikateľovi a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom 
(9) Ak zásah v záujme fyzickej osoby vykonala obec prostredníctvom DHZO Poproč, uplatňuje 

sa toto právo u obce Poproč, ktorá aj škodu poskytuje. 
(10) Lehoty na uplatnenie náhrady škody podľa § 53 až 55 zákona číslo 314/2001 Z. z., upravuje 

osobitný predpis (§ 106 Občianskeho zákonníka). 

 
 

o) Určenie doby, na ktorú sa útvar zriaďuje - doba zriadenia DHZO Poproč 
 
          Dobrovoľný hasičský zbor obce Poproč sa zriaďuje na  dobu   n e u r č i t ú. 
 
 
 
 
 
 V Poproči, dňa ............2022                                                                Ing. Iveta Komorová Hiľovská 
                                                                                                                           starostka obce Poproč 
                                                    
 
 


