Dobrovoľný hasičský zbor mesta Dobšiná
Mesto Dobšiná je zriaďovateľom Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej, ktorého
úlohou je zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách
a iných mimoriadnych udalostiach (ďalej len DHZ). DHZ pozostáva zo štrnástich členov.
Dvanásť členov
spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti
v hasičskej jednotke.

Činnosť DHZ v roku 2014.
Zásahová činnosť DHZ Dobšiná:
V roku 2014 členovia DHZ zasahovali pri troch požiaroch.
1. Dňa 3. februára 2014 došlo k požiaru rodinného domu na ulici Zimnej č. 135. Zásahu sa
zúčastnili traja členovia DHZ, Miroslav Rešovský, Ivan Garan a Marián Vikartovský
s technikou T 148 CAS 32. Na pokyn veliteľa zásahu členovia DHZ Dobšiná doplňovali
vodu kyvadlovou dopravou pre profesionálnu jednotku HaZZ.
2. Dňa 21.marca 2014 o 14,40 hod. príslušník operačného strediska OR HaZZ v Rožňave
vyrozumel DHZ o požiari lesného územia nad obcou Betliar. Zásahu sa zúčastnili štyria
členovia DHZ, Ivan Garan, Martin Novotný, Miroslav Rešovský, Marián Vikartovský
s technikou T 148 CAS 32 a CAS 25 LIAZ 101.860 H. Príslušníci DHZ Dobšiná na pokyn
veliteľa zásahu kyvadlovým spôsobom dopĺňali vodu príslušníkom HaZZ v Rožňave
a pomocou hasičského automobilu CAS 25 LIAZ zabezpečovali prevoz príslušníkov iných
jednotiek.
3. Dňa 31. decembra 2014 došlo k požiaru horskej chaty v lokalite Boserpauske mláky.
Príčinou požiaru bolo topné teleso. Zásahu sa zúčastnili Ivan Garan, Miroslav Rešovský,
Ľubomír Vlček. Včasným zásahom bol uchránený majetok Mestských lesov Dobšiná.
Technická pomoc:
Členovia DHZ poskytli technickú pomoc na podujatiach organizovaných Mestom
Dobšiná a to automobilové preteky do vrchu Dobšinský kopec v dňoch 19.7. – 20.7. 2014 a
automobilové preteky Dobšinská zima konané dňa 25. 1. 2014.
Výchova mladých hasičov:
V rámci činnosti Centra voľného času detí a mládeže v Dobšinej členovia DHZ
pokračujú vo vedení hasičského krúžku. Cieľom krúžku je výchova mladých hasičov,
vzbudenie záujmu u detí o výkon činnosti v hasičskom zbore. Hasičský krúžok navštevuje 15
detí. Činnosť hasičského krúžku sa začala v nedeľu 6. 10. 2013 v priestoroch hasičskej
zbrojnice a naďalej pokračuje po letných prázdninách od 21. septembra 2014. Hasičský
krúžok navštevuje 15 detí.
Dňa 10. októbra 2014 hasičskú zbrojnicu navštívili najmladší občania mesta, deti
Materskej školy na ulici SNP. Deti absolvovali obhliadku hasičskej zbrojnice a hasičskej
techniky. Deťom bol podaný výklad na tému ako predchádzať požiarom a ako sa správať
v prípade vzniku požiaru. Na záver bola deťom predvedená hasičská technika.
Ďalšie aktivity členov DHZ:
K ďalším aktivitám členov DHZ patrí činnosť v protipožiarnych asistenčných
hliadkach na podujatiach, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb. Členovia DHZ vykonávajú
požiarny dohľad v Kultúrnom dome na podujatiach ako sú (plesy, divadelné predstavenia,
koncerty) a taktiež dohliadajú na bezpečný priebeh Turíčnych sviatkov.
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V rámci zdokonaľovacej prípravy bolo v hasičskej jednotke uskutočnených v roku 2014 20 cvičení . Členovia DHZ v rámci svojej činnosti vykonávajú aj údržbu a kontrolu hasičskej
techniky v rozsahu a časových intervaloch stanovených výrobcom hasičskej techniky
s dôrazom na akcieschopnosť zásahových vozidiel.
Materiálno technické zabezpečenie DHZ:
Za účelom ochrany života a zdravia členov DHZ Mesto Dobšiná v roku 2014
zakúpilo osobné ochranné pracovné prostriedky, 14 párov zásahovej obuvi - Fireman a štyri
kusy ľahkých zásahových oblekov v celkovej hodnote 2777 €.
V roku 2014 bola pre DHZ zakúpená nasledujúca výzbroj: prechod 52/25 v počte 6 ks,
prúdnice C - 2 ks prúdnice D – 4 ks, rozdeľovač pákový guľový, zásahové hadice C so
spojkami -2 ks, zásahové hadice D so spojkami – 2 ks, hliníkový rebrík 8 m – 2 ks, bandasky
na palivo – 4ks a 2 ks hydrantových nástavcov k podzemnému hydrantu DN 100.
Mesto Dobšiná získalo v roku 1987 od profesionálnych hasičov hasičské vozidlo T 148 CAS
32. Vzhľadom na vek, bolo vozidlo technicky a morálne opotrebované a skorodované.
Z dôvodu predĺženia životnosti
vozidla a zabezpečenia jeho akcieschopnosti mesto
zabezpečilo v mesiaci apríl 2014 komplexnú opravu karosérie, klampiarske a lakovnícke
práce a ďalšie opravy ako oprava bŕzd, čistenie motora, utesnenie netesnosti, oprava otočnej
prúdnice. Cena za komplexnú opravu predstavovala 3582 €. Vozidlo je technicky spôsobilé
bezpečnej prevádzky, prešlo technickou kontrolou.
V roku 2014 bolo pre DHZ Dobšiná zakúpené pracovné náradie /sady kľúčov,
skrutkovačov, vrtákov, uhlová brúska a vŕtačka/ , ktorými bola doplnená dielenská výbava
hasičskej zbrojnice. Taktiež bol zakúpený ďalší materiál potrebný k opravám a údržbe
hasičskej techniky.
V zmysle zákona 37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR § 3 písm. c/, je DPO
SR oprávnená poskytovať hasičským zborom obcí finančnú podporu. Z tohto dôvodu sme
dňa 30.10.2014 zaslali žiadosť o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky pre rok 2015 – do kategórie „A“.
Hasičské jednotky zaradené do kategórie A majú možnosť získať dotáciu od štátu 3 000 €.
Činnosť v oblasti požiarnej prevencie
Členovia DHZ na území mesta Dobšiná zabezpečujú aj úlohy v oblasti požiarnej
prevencie vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch a priestoroch
fyzických osôb, právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, kde nevykonáva štátny
dozor Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave.
V súlade s § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a na základe
uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 390-26/II-2014-MsZ poveril primátor mesta Dobšiná
vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontrol technika požiarnej ochrany
Věru
Krížovú a členov Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej, ktorí absolvovali školenie na
vykonávanie týchto kontrol prostredníctvom technika požiarnej ochrany.
Mesto vytvorilo na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol jednu
kontrolnú skupinu. Za vedúceho kontrolnej skupiny mesto ustanovilo Ľuboša Vlčeka, členom
kontrolnej skupiny je Michal Nehrer.
Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonávané v čase od 4. septembra 2014 do
29. septembra 2014.

2

O predmete a účele preventívnych protipožiarnych kontrol boli kontrolované subjekty
vopred informované prostredníctvom mestského rozhlasu a miestnej tlače „Dobšinských
novín“. Kontrolované boli subjekty uvedené v ročnom pláne preventívnych protipožiarnych
kontrol na rok 2014.
Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonané podľa ročného plánu na uliciach:
Jarková od súpisného čísla 356 po súpisné číslo 380, Hronská od súpisného čísla 386 po
súpisné číslo 400, Slnečná od súpisného čísla 402 po súpisné číslo 411, Hronská od súpisného
čísla 412 po súpisné číslo 477, SNP od súpisného čísla 479 po súpisné číslo 630.
V kalendárnom roku 2014 bolo skontrolovaných 228 nehnuteľností.
Z každej protipožiarnej kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole. Objektov kde
neboli zistené nedostatky bolo 220. Objektov v ktorých boli zistené nedostatky bolo 8.
V prípade, že v kontrolovanom objekte boli zistené nedostatky z oblasti ochrany pred
požiarmi, ktoré môžu mať vplyv na vznik požiaru, bola spísaná zápisnica obsahujúca
konkrétne nedostatky.
Mesto Dobšiná na základe zápisníc, rozhodnutím uložilo opatrenia a lehoty na
odstránenie zistených nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bola určená do 31.
mája 2015. Po uplynutí lehoty budú vykonané následné protipožiarne kontroly.
Ak sa pri následnej protipožiarnej kontrole zistí, že nedostatky odstránené neboli,
Mesto Dobšiná o tom upovedomí Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rožňave.
V roku 2015 budú vykonané preventívne protipožiarne prehliadky na uliciach:
Banská, P. J. Šafárika, Lesná, Partizánska, Záhradná a ulica Nová.

Dobšiná 28.1.2015

správu predkladá: Ivan Garan, veliteľ DHZ
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