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Materiál č. 14 na 34. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 
12.03.2018 

 

K bodu programu 15:„ Návrh na vymenovanie členov DHZ Trnovec nad Váhom do funkcií a  
Žiadosť DHZ o nákup výstroja“ 

 

1. Dôvodová správa 

 

Predkladá: Bc. Alexander Székházi, predseda DHZ Trnovec nad Váhom 

 

 
 
 
 
Dôvodová správa k materiálu č. 14 na 34. zasadnutie OZ v Trnovci nad Váhom  
 
Predseda DHZ Trnovec nad Váhom, Bc. Alexander Székházi, adresoval obecnému 
zastupiteľstvu návrh na zaradenie členov do funkcií. Predseda navrhol za vymenovanie členov 
DHZ Trnovec nad Váhom do nasledovných funkcií týchto členov: 
M. Horváth- hasič 
T. Barczi- hasič 
D. Balková- hasič 
L. Janáč- strojník-vodič 
M. Tomašovič- hasič 
L. Mocko- hasič 
D. Balko- strojník-vodič 
 
Zaradenie členov DHZ Trnovec nad Váhom je podmienené splnením podmienok podľa § 40 
zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a nadväznosti na 
§ 16 ods. 4., 5. a 6. vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách. Nakoľko 
navrhovaní členovia DHZ Trnovec nad Váhom splnili podmienky zaradenia člena DHZ Trnovec 
nad Váhom, predseda DHZ, p. Bc. Alexander Székházi,  žiada OZ o zaradenie členov do funkcií 
hasič a strojník-vodič podľa § 3 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.169/2002 Z.z. o hasičských 



jednotkách, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.  
 
 
Ďalej Dobrovoľný hasičský zbor Trnovec nad Váhom požiadal listom adresovaným obecnému 
zastupiteľstvu o zakúpenie nevyhnutných ochranných prostriedkov. Dôvodom žiadosti 
o nákup výstroje je nedostatočná ochrana členov DHZ pri hasení požiarov a plnení technických 
zákrokov v rámci rozdelenia celoplošných síl a prostriedkov SR podľa vyhlášky MV SR. č. 
611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách.  Zoznam materiálu je uvedený kompletne v žiadosti, 
ktorá bola poslancom vopred zaslaná spolu s dôvodovou správou. Celková predpokladaná 
čiastka nákupu je v hodnote 8000 Eur. Suma by nepredstavovala navýšenie rozpočtu.  
Zabezpečenie členov DHZ Trnovec nad Váhom nezodpovedá vyhláške MV SR č. 611/2006 Z. z. 
o hasičských jednotkách príloha č. 1c, v zaradení rozloženia síl a prostriedkov kategórií DHZO-
B, a podľa zák. č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane.  
 
 

 


