
AKTUALIZÁCIA č.1 

Z r i a ď o v a c i a      l i s t i n a  

Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom 

 

 
Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321125 v súlade s 

§ 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 1 
písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s 
Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Žiari nad Hronom  č. 48/2016 zo dňa 31.03.2016 zriaďuje  
 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Žiar nad Hronom /DHZ mesta Žiar nad Hronom/ 
 
ako hasičskú jednotku mesta Žiar nad Hronom bez právnej subjektivity s účinnosťou od 1.mája 2016  
 
 
1. Názov dobrovoľného hasičského zboru  
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Žiar nad Hronom / ďalej aj DHZ mesta Žiar nad Hronom /  
 
 
2. Sídlo  
Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o., A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom 
Aktualizácia 01.05.2021 
Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
 
 
3. Identifikačné údaje zriaďovateľa  
Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321125 
 
 
4. Štatutárny zástupca zriaďovateľa  
Primátor mesta 
 
 
5. Účel zriadenia dobrovoľného hasičského zboru:  
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Žiar nad Hronom sa zriaďuje na zabezpečenie plnenia úloh mesta Žiar 
nad Hronom vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných 
nariadení mesta Žiar nad Hronom v oblasti ochrany pred požiarmi.  
 
 
6. Predmet činnosti dobrovoľného hasičského zboru:  
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Žiar nad Hronom zabezpečuje najmä:  
a) likvidovanie požiarov,  

b) vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,  

c) udržiavanie akcieschopnosti dobrovoľného hasičského zboru a jeho vecných prostriedkov,  

d) predkladanie návrhov na udržiavanie hasičskej zbrojnice, ktorá slúži na uskladnenie technických 
zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi,  

e) vypracovanie a vedenie dokumentácie dobrovoľného hasičského zboru,  
 
7. Úlohy Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom:  
a) vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a prírodnom prostredí,  
b) podpora a tylové zabezpečenie hasičských jednotiek pri vnútornom alebo vonkajšom požiari 

objektov alebo požiari v prírodnom prostredí,  
c) zásahová činnosť pri živelných pohromách – veterné a snehové kalamity, povodne a podobne,  
d) odčerpávanie vody pri povodniach,  
e) budovanie improvizovaných protipovodňových zábran.  
 



 
8. Právna forma a forma hospodárenia:  
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Žiar nad Hronom nemá právnu subjektivitu. Je organizačne zaradený 
v pôsobnosti primátora mesta Žiar nad Hronom – v riadení odboru životného prostredia Mestského 
úradu v Žiari nad Hronom.  
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Žiar nad Hronom je vnútorná organizačná jednotka napojená na 
rozpočet mesta Žiar nad Hronom.  
 
 
9. Doba zriadenia dobrovoľného hasičského zboru  
Dobrovoľný hasičský zbor sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 
 
10. Vnútorná organizácia dobrovoľného hasičského zboru:  
Aktualizácia 01.05.2021 
 
Počet členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta: 12 
 
a) Veliteľ DHZ mesta Žiar nad Hronom: 1  
b) počet zamestnancov Dobrovoľného hasičského zboru: 0  
c) Hasič DHZ mesta Žiar nad Hronom: 11 
d) Počet hasičských družstiev: 2  
 
 
11. Ako odborné služby hasičskej jednotky sa zriaďujú:  
Aktualizácia 01.05.2021 
 
a) strojná služba  
b) spojovacia služba  
c) povodňová záchranná služba.  
 
 

Materiálno technické vybavenie: 

Aktualizácia 01.05.2021 

 

a) hasičská technika:    - 2 

- základná zásahová    - 1 

- špeciálna zásahová   - 0 

- hasičské prívesy a agregáty  - 1 

b) spojovacia technika    - 7 

c) protiplynová technika    - 0 

 
 
 
12. Ohlasovňa požiarov  
Na nepretržitý príjem hlásení o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí sa 
zriaďuje ohlasovňa požiarov. Bližšie podrobnosti o ohlasovni požiarov upravuje poriadok ohlasovne 
požiarov. 
 
 
13. Členstvo v jednotke  
Činnosť v jednotke vykonávajú členovia jednotky na základe dohody o členstve v hasičskej jednotke 
uzatvorenej medzi uchádzačom o členstvo v jednotke spĺňajúcim kvalifikačné a odborné predpoklady a 
mestom Žiar nad Hronom.  
 



 
14. Materiálno – technické vybavenie dobrovoľného hasičského zboru  
Aktualizácia 01.07.2021 
 
Mesto Žiar nad Hronom zabezpečuje materiálno – technické vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru 
v takom rozsahu, aby bola zabezpečená jeho akcieschopnosť v zmysle § 6 ods. 2 vyhlášky Ministerstva 
vnútra SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.  
Na účely Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom budú využívané najmä: budova 
Mestského úradu Žiar nad Hronom, hasičská technika osobné ochranné pracovné prostriedky a vecné 
prostriedky ochrany pred požiarmi, ktoré sú majetkom mesta Žiar nad Hronom. Na účely Dobrovoľného 
hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom môžu byť na základe zmluvného vzťahu bezodplatne 
využívané aj hasičská technika, vecné prostriedky a osobné ochranné pracovné prostriedky vo 
vlastníctve občianskych združení. 
 
 
15.Financovanie dobrovoľného hasičského zboru  
Mesto Žiar nad Hronom zabezpečuje financovanie nákladov súvisiacich s činnosťou dobrovoľného 
hasičského zboru mesta z vlastných príjmov, dotácií z Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej 
republiky a z ďalších zdrojov.  
 
 
16. Nadobudnutie účinnosti zriaďovacej listiny  
Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňa  01.05.2016  
Aktualizácia 01.05.2021 
Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňa  01.07.2021  
 
 
 
 
 
 

 

  
  
   
         Mgr. Peter Antal    

               ......................................................... 
                                                                               meno a priezvisko primátora mesta 
                                                                               podpis a odtlačok úradnej pečiatky 

 


