
Návrh na zriadenie spoločného hasičského zboru 
 
 

  
 Dobrovoľný hasičský zbor mesta Fiľakovo plní úlohy súvisiace so 
zdolávaním požiarov a vykonávaním     záchranných prác pri  živelných 
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, kde sa riadi zákonom 
314/ 2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo určuje organizáciu a rozsah technických      
prostriedkov potrebných na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Mesta 
Fiľakovo s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany 
podľa požiarneho nebezpečenstva v meste a veľkosť' hasebných obvodov. 
Dobrovoľný hasičsky zbor mesta Fiľakovo tvorí zásahová jednotka na 
čele s jej veliteľom. 
Mesto Fiľakovo má na účely zdolávania požiarov a likvidáciu
 mimoriadnych udalosti podľa hore uvedeného
 zákona      zriadený      akcieschopný dobrovoľný 
hasičsky zbor mesta, ktorého personálne     obsadenie     a materiálno     - 
technické vybavenie umožňuje plniť funkciu stanovenú legislatívou, teda 
zdolávať' požiare, likvidovať' následky mimoriadnych     udalosti, povodne, 
živelné pohromy a pod. 
 
Technické vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Fiľakovo tvorí 
(vybavenie k dátumu 15.5.2016) 
Prvozásahová cisterna Avia 75 CAS 8 
Cisternová automobilová striekačka Tatra 148 CAS 32 
Protipovodňový vozík zapožičaný od MvSR 
Hasičské čerpadlo PS12 
 
V obci Šíd nie je zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie 
požiarov a likvidáciu mimoriadnych udalostí. V obci žije viac ako 500 
obyvateľov preto legislatívne musí mať zriadený tento zbor. 
 
Zákon 314/2001 Z. z. povoľuje zriadiť spoločný dobrovoľný hasičský zbor obce 

viacerým obciam, ak to odsúhlasí Krajské riaditeľstvo  Hasičského a záchranného 

zboru v Banskej Bystrici. 

Po konzultácii so starostom uvedenej obce navrhujeme zriadiť  spoločný hasičský 

zbor obce s uvedenou obcou. 

 

DHZ mesta Fiľakovo by zabezpečovalo plnenie úloh v prípade požiaru, povodní 

alebo iných mimoriadnych udalostí na území a v katastri uvedenej obce. Obec by za 

tieto služby spolufinancoval chod DHZM Fiľakovo a to vo výške 1€/občan/rok 



pričom zásahy DHZM Fiľakovo by boli podmienené aktuálnou možnosťou 

vykonania zásahu, materiálno-technickým a personálnym stavom jednotky. 

 

 

Vo Fiľakove, dňa 30.05.2016 

 

 

Návrh vypracovali : 

 

Marian Mesiarik, veliteľ DHZM Fiľakovo 

JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy MsÚ Fiľakovo 



 


