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OBECNÝ HASIČSKÝ ZBOR
LEHOTA POD VTÁČNIKOM

Všetci členovia OHZ sa riadia Vyhláškou MV č.611/2006, požiarnym poriadkom obce a inými
záväznými nariadeniami a predpismi obce Lehota pod Vtáčnikom.
A. ŠTRUKTÚRA OBECNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU (OHZ):
VELITEĽSTVO OHZ:
Veliteľ OHZ
Zástupca veliteľa OHZ
Strojník technik OHZ
Preventívar OHZ
Hospodár OHZ
ČLENOVIA:
Strojná služba: Strojníci OHZ v počte 3
Ostatní členovia OHZ : v počte 4

B. ZOZNAM ČLENOV OHZ:
Veliteľ OHZ:
Zástupca veliteľa OHZ
Strojník technik OHZ
Preventívar OHZ
Hospodár OHZ
Strojník OHZ č. 1
Strojník OHZ č. 2
Strojník OHZ č. 3
Člen OHZ
Člen OHZ
Člen OHZ
Člen OHZ

Peter Ondrejka
Jozef Fábry
Stanislav Briatka
Štefan Turčan
Alexander Turčan
Dušan Fábry
Pavol Dúbravský
Jindřich Chvojka
Bc. Ľubomír Gašparovič
Ing. Branislav Bobok
Dušan Bakus
Radovan Mihálik

C. POVINNOSTI NIEKTORÝCH ČLENOV OHZ:
1. VELITEĽ OHZ (ďalej len „veliteľ“):
a) Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ plní tieto úlohy:
• spracúva plány odbornej prípravy OHZ na výcvikový rok,
• zabezpečuje odbornú prípravu členov OHZ,
• vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti OHZ,
• zabezpečuje účasť OHZ na previerkach pripravenosti,
• zúčastňuje sa rokovaní orgánov obce, kde predkladá správy a rozbory
o akcieschopnosti a pripravenosti OHZ a jeho materiálno-technickom vybavení,
• zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti, podieľa sa na
príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany
pred požiarmi,
• požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní
rozpočtu obce na príslušný rok,
• zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode,
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• spolu so zástupcom a strojníkmi organizuje vykonávanie údržby, ošetrovanie hasičskej

techniky, výstroja, výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,
• zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť OHZ,

b) Na mieste zásahu, ako veliteľ zásahu zabezpečuje najmä:
• vykonávanie nepretržitého prieskumu,
• určovanie hlavného smeru a spôsobu zásahovej činnosti,
• zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a zdravia pri práci, za využitie
ich vecných prostriedkov na mieste zásahu a kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti
a ochrany,
• dodržiava zásady prednostného velenia,
• môže nariadiť v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky,
aby sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo aby
sa podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie zásahu,
• odvolanie hasičov z miesta zásahu, ktorí si nesplnili určené úlohy, alebo nie sú
spôsobilí na ich plnenie,
• vykonanie obhliadky miesta zásahu po ukončení zásahu, odovzdanie a určenie
nevyhnutných opatrení,
• spracovanie správy o zásahu.
2. ZÁSTUPCA VELITEĽA OHZ:
• stará sa o materiálno-technické vybavenie jednotky okrem hasičskej techniky a vecných
prostriedkov,
• poverením starostu obce a počas neprítomnosti veliteľa (súkromná prekážka, nemoc
a pod.) s jeho poverením, plní povinnosti veliteľa.
3. STROJNÍCI OHZ:
• dodržiavať zásady Dopravno-prevádzkového poriadku OHZ,
• zúčastňuje sa odbornej prípravy členov OHZ,
• podľa Dopravno-prevádzkového poriadku zabezpečuje údržbu, opravu, kontroly
hasičskej techniky a vedie dokumentáciu o prevádzke hasičskej techniky,
• dbá o to, aby hasičská technika, technické a vecné prostriedky boli využívané
hospodárne,
• zabezpečuje prípravu hasičskej techniky na zimné a letné obdobie,
• zúčastňuje sa technických prehliadok (automobilová hasičská technika),
• zodpovedá za bezpečnú jazdu pri výjazde k požiaru,
• na mieste požiaru odstaví hasičskú techniku tak, aby nedochádzalo k zatarasovaniu
prístupových komunikácií a miesto bolo bezpečné pre obsluhu a samotnú hasičskú
techniku. Pri zásahu obsluhuje hasičskú techniku tak, aby nedošlo k zraneniu členov
obsluhujúcich útočné prúdy, a riadi sa pokynmi veliteľa OHZ.
• Po skončení zásahu zabezpečí uloženie použitých vecných prostriedkov, skontroluje ich
kompletnosť a po príjazde na zbrojnicu zabezpečí doplnenie PHM a ošetrenie hasičskej
techniky, technických a vecných prostriedkov,
• Strojník technik koordinuje činnosť strojníkov OHZ a zastupuje ich na zasadnutiach
veliteľstva OHZ.
4. ČLENOVIA OHZ:
Okrem povinností uvedených v Požiarnom poriadku obce sú členovia OHZ povinní:
• zabezpečovať ošetrovanie, údržbu a kontrolu hasičskej techniky,
• udržiavať a ošetrovať osobnú výstroj, výzbroj a vecné prostriedky hasičskej stanice,
• obsluhovať len také technické prostriedky, na ktoré majú požadované vedomosti,
• zadávať návrhy a podnety veliteľovi OHZ, v oblasti ochrany pred požiarmi,
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• dodržiavať zásady Dopravno-prevádzkového poriadku OHZ,

Pri zásahovej činnosti:
• plniť úlohy podľa zaradenia v OHZ,
• plniť rozkazy veliteľa OHZ a veliteľa zásahu,
• dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používať určené osobné
ochranné pracovné prostriedky,
• pomáhať pri plnení úloh ostatným zasahujúcim, ak sa tým neobmedzí plnenie jeho úloh,
• pri ostatných činnostiach v OHZ používať osobné ochranné pracovné prostriedky,
5. HOSPODÁR OHZ:
• zabezpečuje inventarizáciu majetku, ktorý je zverený do správy OHZ podľa
inventarizačného zoznamu ku dňu odovzdania,
• dodržiava zásady Dopravno-prevádzkového poriadku OHZ.

D. ROKOVACÍ PORIADOK VELITEĽSTVA OHZ.
1. Veliteľstvo OHZ prerokúva a rozhoduje o dôležitých otázkach organizácie a hospodárenia OHZ
tým, že dáva o nich hlasovať.
2. Zasadnutie veliteľstva OHZ zvoláva a pripravuje veliteľ OHZ a to najmenej raz do mesiaca.
3. Mimoriadne zasadnutie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh a taktiež ak o to
požiadajú najmenej dvaja členovia veliteľstva OHZ.
4. Rokovanie vedie veliteľ, v jeho neprítomnosti zástupca veliteľa.
5. Pri rozhodnutiach veliteľstva je potrebná účasť najmenej troch členov veliteľstva OHZ a súhlas
nadpolovičnej väčšiny. V prípade nerozhodného hlasovania rozhoduje hlas veliteľa.
6. Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pričom najprv sa hlasuje o návrhu veliteľa OHZ.
7. Zo zasadnutia sa spíše zápisnica, ktorú podpíše veliteľ a jeden člen veliteľstva OHZ.

E. ZNAK A OZNAČENIE ČLENOV OHZ.
Rovnošata člena OHZ musí mať označenie príslušnosti k hasičskej jednotke OHZ Lehota pod Vtáčnikom.
Všetky vozidlá musia OHZ musia byť označené znakom OHZ Lehota pod Vtáčnikom na oboch predných
dverách hasičských vozidiel. Znak OHZ Lehota pod Vtáčnikom je v prílohe č.1 tohto štatútu.

F. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE.
1. Štatút Obecného hasičského zboru bol schválený dňom 28.3.2012 uznesením č.11/3/2012
OcZ Lehota pod Vtáčnikom.
2. Týmto dňom ruší štatút OHZ schválený OcZ Lehota pod Vtáčnikom zo dňa 22.6.1995 uznesením
č.8/6/95.
3. Všetci členovia OHZ obdržia po jednom rovnopise.

RSDr. Ján CIPOV
starosta obce
Lehota pod Vtáčnikom
dňa 29.3.2012
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Príloha č. 1
Znak Obecného hasičského zboru Lehota pod Vtáčnikom
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