MESTSKÝ HASIČSKÝ ZBOR DOBŠINÁ
V Dobšinej dňa: 24. január 2013

SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKÉHO HASIČSKÉHO ZBORU za rok 2012
Mestský hasičský zbor (MHZ) v Dobšinej plní na území mesta úlohy súvisiace so
zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach ako aj úlohy v oblasti požiarnej prevencie.
Zriaďovateľom MHZ je Mesto Dobšiná. MHZ je zložený zo sedemnástich členov.
Na ohlasovňu požiarov v Dobšinej boli v roku 2012 ohlásené dva požiare. Dňa 16.
marca 2012 členovia MHZ zasahovali pri zdolávaní požiaru senníka na poľnohospodárskom
družstve vo Vlachove. Na zásah bolo použité vozidlo CAS 32 T148. Požiar bol zlikvidovaný
v čase 2 hod. 30 minút.
Dňa 2. júna 2012 členovia MHZ zasahovali pri zdolávaní požiaru lúčneho porastu,
suchej trávy a kríkov v lokalite Buchwald. Nakoľko sa k miestu požiaru nebolo možné dostať
so zásahovým vozidlom CAS 32 T 148, členovia hasičskej jednotky uhasili požiar pomocou
jednoduchých hasebných prostriedkov. Požiar lúčneho porastu bol zlikvidovaný včas, takže
nedošlo k väčším škodám.
Dňa 22.5.2012 členovia MHZ asistovali pri pálení haluziny v lokalite Podkova, vedľa
štátnej cesty I. triedy. Tento úsek bol zbavený porastu z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti
cestnej premávky. Jednotka po ukončení pálenia uhasila ohniská, nakoľko hrozilo
nebezpečenstvo vzniku požiaru.
K ďalším aktivitám členov MHZ patrila činnosť v protipožiarnych asistenčných
hliadkach na podujatiach, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb. Členovia MHZ vykonávali
požiarny dohľad v Kultúrnom dome na podujatiach, ako sú (plesy, divadelné predstavenia,
koncerty) a taktiež dohliadali na bezpečný priebeh Turíčnych sviatkov.
Členovia MHZ poskytli technickú pomoc a boli v pohotovosti, v prípade potreby
pripravení na zásah, na podujatiach organizovaných Mestom Dobšiná, a to automobilové
preteky Dobšinský kopec v dňoch 21. 7. – 22. 7. 2012 a automobilové preteky Dobšinská
zima konané dňa 28. 1. 2012.
Členovia MHZ v rámci svojej činnosti vykonávajú aj údržbu a kontrolu hasičskej
techniky v rozsahu a časových intervaloch stanovených výrobcom hasičskej techniky.
V rámci zdokonaľovacej prípravy bolo v hasičskej jednotke uskutočnených v roku
2012 - 20 cvičení .
Dňa 1. apríla 2012 sa členovia MHZ a členovia Dobrovoľného hasičského zboru
zúčastnili návštevy Prešovského múzea, v ktorom je vystavovaná historická hasičská
technika. Jedným z exponátov Prešovského múzea je historické zásahové vozidlo, ktoré mesto
Dobšiná venovalo tomuto múzeu.
Dňa 22. októbra 2012 areál Hasičskej zbrojnice navštívili najmladší občania mesta,
deti Materskej školy na ulici SNP. Deti absolvovali prezentáciu a obhliadku Hasičskej
zbrojnice a hasičskej techniky. Deťom bol podaný výklad z oblasti predchádzania vzniku
požiarov a ako sa správať v prípade vzniku požiaru. Taktiež im bola predvedená hasičská
technika. Pre deti bola návšteva hasičskej zbrojnice príjemným spestrením.
Ivan G A R A N, veliteľ MHZ

POŽIARNA PREVENCIA
Správa
o vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrolách v meste Dobšiná podľa ročného
plánu preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2012.
Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi zveril časť výkonu štátnej
správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a mestám. Mesto Dobšiná v zmysle § 23
citovaného zákona vykonalo preventívne protipožiarne kontroly za účelom preverenia
dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch fyzických
osôb, právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, kde nevykonáva 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. 176-29/II-2012-MsZ poveril primátor mesta Dobšiná
vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontrol technika požiarnej ochrany
Věru
Krížovú a členov Mestského 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 1. októbra 2012 do 30.
novembra 2012.
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 2012.
Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonané podľa ročného plánu na uliciach:
Kúpeľná od súpisného čísla 970 po súpisné číslo 1080, Vyše mesta od súpisného čísla 1023
po súpisné číslo 1037, Niže mesta od súpisného čísla 1044 po súpisné číslo 1057, Severná od
súpisného čísla 1059 po súpisné číslo 1078, Hronská od súpisného čísla 1215 po súpisné
číslo 1206, Vlčia dolina od súpisného čísla 1162 po súpisné číslo 1173, Slnečná od súpisného
čísla 1174 po súpisné číslo 1176, Mierová od súpisného čísla 1180 po súpisné číslo 1194,
Cigánska osada – chatrče bez súpisných čísel.
V kalendárnom roku 2012 boli kontroly vykonané v 170–ich nehnuteľnostiach.
Z každej protipožiarnej kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole. Objektov kde
neboli zistené nedostatky bolo 148. Objektov v ktorých boli zistené nedostatky bolo 22.
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.
V troch prípadoch Mesto Dobšiná na základe zápisníc, rozhodnutím uložilo opatrenia
a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bola určená
do 31. októbra 2013. Po uplynutí lehoty budú vykonané následné protipožiarne kontroly.
V devätnástich prípadoch, jedná sa o chatrče na cigánskej osade, boli obyvatelia
chatrčí vyzvaní, aby zistené nedostatky, ktoré ohrozujú životy a zdravie osôb žijúcich
a pohybujúcich sa v blízkosti stavieb odstránili v termíne do 30.06. 2013. Po uplynutí lehoty
budú vykonané následné protipožiarne kontroly. Ak po uplynutí tohto termínu nedostatky
odstránené nebudú, Mesto Dobšiná o tom upovedomí stavebný úrad v Dobšinej.
V Dobšinej 30. január 2013

správu predkladá: Věra Krížová, Technik PO

