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 19-tich členov.
Dvanásť členov spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti v hasičskej
jednotke.

Činnosť DHZ v roku 2016.
Zásahová činnosť DHZ Dobšiná:
V roku 2016 členovia DHZ zasahovali pri jednom požiari a šiestich technických
zásahoch.
1. Dňa 11. januára 2016 po dlhotrvajúcich dažďoch došlo k zaplaveniu pivníc rodinných
domov na Banskej ulici. O udalosti hasičskú jednotku vyrozumel Eduard Harvan. Zásahu
sa zúčastnili štyria členovia DHZ, Ivan Garan, Michal Nehrer, Miroslav Rešovský a Marián
Vikartovský s technikou LIAZ CAS 25 a plávajúcim čerpadlom. Jednotka na mieste zistila že
je upchatý odpadový kanál, čo bolo príčinou zvýšenej hladiny vody v pivniciach.
2. Dňa 11. februára 2016 došlo k zaplaveniu pivníc rodinných domov na Zimnej ulici.
Zásahu sa zúčastnili piati členovia DHZ, Ivan Garan, Michal Nehrer, Miroslav Rešovský,
Slavomír Lipták a Bedřich Matula, s technikou LIAZ CAS 25 a s protipovodňovým
vozíkom. Jednotka po príchode na miesto určenia zistila, že sa jedná o tri zaplavené pivnice.
Jednotka na zásah použila protipovodňový vozík (motorové kalové čerpadlo, elektrické
kalové čerpadlo, elektrocentrála a 2 x plávajúce čerpadlo).
3. Dňa 20.3.2016 došlo k požiaru lúčneho porastu pri vypaľovaní trávy na ulici Zimnej.
Zásahu sa zúčastnili štyria členovia DHZ, Ivan Garan, Miroslav Rešovský, Michal Nehrer,
Ľuboš Vlček. Požiar bol zlikvidovaný jednoduchými hasiacimi prostriedkami.
4. Dňa 31.3. 2016 došlo k zaplaveniu pivničných priestorov v obytnom dome na ulici Novej
z dôvodu upchatej kanalizácie. Jednotka na zásah použila 1x C prúd a kanálového krtka. Po
prečistení kanála voda z pivníc odtiekla. Zásahu sa zúčastnili Miroslav Rešovský, Marián
Vikartovský, Ivan Garan, Ľuboš Vlček.
5. Dňa 24.4. 2016 došlo k upchatiu kanalizácie v dĺžke 50 m na ulici SNP . Na zásah bol
použitý 1x C prúd a kanálový krtko. Zásahu sa zúčastnili Ivan Garan, Miroslav Rešovský,
Marián Vikartovský, Michal Nehrer.
6. Dňa 22.5.2016 došlo k upchatiu kanalizácie v dĺžke 30 m na ulici Tureckej. Na zásah bol
použitý 1x C prúd a kanálový krtko. Zásahu sa zúčastnili Ivan Garan, Miroslav Rešovský,
Ľuboš Vlček, Slavomír Lipták, Ján Hudák.
7. Dňa 26. 5. 2016 došlo k zaplaveniu pivničných priestorov prevádzkovej budovy na ulici
Jarkovej . K odčerpávaniu vody bol použitý protipovodňový vozík. Zásahu sa zúčastnili Jozef
Hudák, Ivan Garan, Slavomír Lipták, Tomáš Slivenský.
Technická pomoc:
Členovia DHZ poskytli zásahovú techniku na podujatiach organizovaných Mestom
Dobšiná a to automobilové preteky do vrchu Dobšinský kopec v dňoch 16.7. – 17.7. 2016
a na automobilové preteky Dobšinská zima.
Výchova mladých hasičov:
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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 je od roku 2013 v priestoroch hasičskej zbrojnice a naďalej
pokračuje po letných prázdninách od 4. októbra 2015.
Dňa 19.10.2016 hasičskú zbrojnicu navštívili 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.
V rámci zdokonaľovacej prípravy bolo v hasičskej jednotke uskutočnených v roku 2016 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:
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Dobšiná pre rok 2016 získal paušálnu finančnú
podporu 2 000,- € z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
Za účelom ochrany života a zdravia členov DHZ Dobšiná boli z dotácie
zakúpené
osobné ochranné pracovné prostriedky,
4 ks ľahkých zásahových oblekov a pre
novoprijatých členov 5 ks pracovných uniforiem a päť párov zásahovej obuvi.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uzavrelo s Mestom Dobšiná zmluvu
o zabezpečení technického zhodnotenia hasičského vozidla. Ministerstvo sa zmluvou
zaviazalo zabezpečiť a následne darovať technické zhodnotenie vozidla T 148 CAS 32.
Vozidlo bolo dňa 27.11.2015 pristavené k oprave v spoločnosti AUTOSTARKO v Moldave
nad Bodvou. Dňa 28. 2. 2016, Ministerstvo prostredníctvom pána ministra vnútra Róberta
Kaliňáka Mestu Dobšiná slávnostne odovzdalo technicky zhodnotené vozidlo.
Mesto Dobšiná zabezpečilo v mesiaci november 2016 opravu špeciálneho vozidla
Škoda S 706 PvP 20 H požiarna plošina. Opravu previedla spoločnosť Wexim s.r.o. Rožňava.
Na vozidle bolo opravené servoriadenie a brzdy.
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 15.08.2016 zaslali žiadosť o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky pre rok 2017 – do kategórie „B“.
Hasičské jednotky zaradené do kategórie B majú možnosť získať dotáciu od štátu 3 000 €.
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Činnosť z oblasti požiarnej prevencie
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. 244-24/II-2016-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 1. septembra 2016 do
12. októbra 2016.
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 2016.
Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonané podľa ročného plánu na uliciach:
Tri ruže od súpisného čísla 879 po súpisné číslo 886, Skalná od súpisného čísla 887 po
súpisné číslo 1172, Hnilecká od súpisného čísla 912 po súpisné číslo 951, Vlčia dolina od
súpisného čísla 955 po súpisné číslo 1173, Budovateľská od súpisného čísla 962 po súpisné
číslo 965, Kúpeľná od súpisného čísla 970 po súpisné číslo 1080, Vyše mesta od súpisného
čísla 1023 po súpisné číslo 1201, Niže mesta od súpisného čísla 1044 po súpisné číslo 1057,
Severná od súpisného čísla 1059 po súpisné číslo 1078, Mierová od súpisného čísla 1180 po
súpisné číslo 1194.
V kalendárnom roku 2016 bolo skontrolovaných 210 nehnuteľností podľa ročného
plánu a dve nehnuteľnosti na základe podnetu od občanov mesta. Spolu 212 nehnuteľností.
Z každej protipožiarnej kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole. Objektov kde
neboli zistené nedostatky bolo 208. V dvoch objektoch boli zistené nedostatky, ktoré boli
odstránené na mieste, neuzavreté komínové dvierka a chýbajúca ochranná podložka pred
spotrebičom chrániaca podlahu. V dvoch kontrolovaných objektoch boli zistené nedostatky,
ktoré môžu mať vplyv na vznik požiaru. Konkrétne nedostatky z kontrolovaných objektov
boli spísané formou zápisníc.
Mesto Dobšiná na základe zápisníc, rozhodnutím uložilo opatrenia a lehoty na
odstránenie zistených nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bola určená do
30.septembra 2017. 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.

Dobšiná 18.3.2017

správu predkladá: Ivan Garan, veliteľ DHZ
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