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Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                  dňa  16. júna 2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                             dňa  23. júna 2009 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H 
na zriadenie Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

 
 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
Ing. arch. Andrej Petrek                                       Bratislava-Staré Mesto  
starosta mestskej časti                                o d p o r ú č a 
                                                                 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                              Bratislava-Staré Mesto     
                                                                              prerokovať predložený návrh 
  
Zodpovedný:                                                       Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
JUDr. Marek Šujan                                         
vedúci právneho oddelenia                                    -    v materiáli 
                                                                                                                             
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 
      
JUDr. Marek Šujan                                                -    návrh uznesenia 
vedúci právneho oddelenia                                     
                                                                               -    dôvodovú správu                                                                               
 
                                                                               -   zriaďovaciu  listinu  Miestneho   
hasičského  
                                                                                    zboru mestskej časti Bratislava-Staré  
Mesto                                                                                                        
 
JUDr. Marek Jánošík                                             -   osvedčenie   o   odbornej   spôsobilosti   
Jána  
právne oddelenie                                                         Hrbáňa na výkon funkcie veliteľa 
Obecného   
                                                                                    hasičského zboru 



                                                                          
                                      
 

Bratislava, jún 2009 
 

N á v r h    u z n e s e n i a 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A.  z r i a ď u j e 
 

podľa § 7 ods. 3 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 18 ods. 4 písm. q) Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy Miestny hasičský zbor mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

 
B.  s ch v a ľ u j e 

 
zriaďovaciu listinu Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

 
C.  v y m e n ú v a  
 

Jána Hrbáňa za veliteľa Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“)  podľa § 1a ods. 2 zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov  vykonáva samosprávu Bratislavy a prenesenú pôsobnosť v rozsahu 
vymedzenom zákonom a štatútom Bratislavy (ďalej len "štatút"); v tomto rozsahu má postavenie 
obce.  

 
Štatút v čl. 40 a 66 ustanovuje pôsobnosti mestskej časti v oblasti ochrany pred požiarmi. 

Podľa čl. 40 písm. d) štatútu mestská časť podľa osobitného predpisu (zákon                                
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov) zriaďuje miestny hasičský 
zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných 
mimoriadnych udalostiach, udržiava jeho akcieschopnosť a zabezpečuje jeho materiálno-technické 
vybavenie, vymenúva a odvoláva jeho veliteľa po schválení Okresným riaditeľstvom Hasičského a 
záchranného zboru v Bratislave spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Podľa § 30 
ods. 3 zákona č. 314/2001 Z.z. členmi miestneho hasičského zboru sú spravidla členovia 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Podľa čl. 40 písm. q) bodu 2 štatútu mestská časť spolupracuje 
s Dobrovoľnou požiarnou ochranou najmä pri zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti miestneho 
hasičského zboru a pri údržbe jeho materiálno-technického vybavenia. 

 
Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že mestská časť je povinná postupovať v oblasti 

ochrany pred požiarmi v úzkej súčinnosti s  Dobrovoľnou požiarnou ochranou, posobiacou na jej 
území. Dobrovoľná požiarna ochrana má v Bratislave dlhoročnú tradíciu. Dobrovoľný hasičský 
spolok bol v Bratislave založený už v roku 1867.  

 
Podľa čl. 26 ods. 4 písm. p) štatútu v znení platnom a účinnom do 1. septembra 2008 bolo 

v pôsobnosti miestneho zastupiteľstva mestskej časti zriaďovať miestny dobrovoľný verejný 
požiarny zbor a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať jeho veliteľa. Mestská časť v roku 
1992 uznesením č. 56/1992 vymenovala podľa § 68 ods. 1 zákona SNR č. 126/1985 Zb. o 
požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov Jána Hrbáňa  za veliteľa verejného požiarneho 
zboru mestskej časti Bratislava Staré Mesto. Zákon č. 126/1985 Zb. bol zrušený a nahradený 
zákonom  č. 314/2001 Z.z., ktorým došlo aj k zmene názvu zboru na obecný hasičský zbor (nový 
štatút, účinný od 1. septembra 2008, ustanovuje zasa pre hasičskú jednotku mestskej časti názov 
miestny hasičský zbor). 

 
Financovanie výdavkov súvisiacich  s činnosťou  hasičského zboru zabezpečuje mestská 

časť v rámci svojho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Tieto výdavky  v predchádzajúcich 
rokoch  predstavovali  v priemere  9000 € ( 271 tis. Sk) a tvorili ich výdavky na  energie, plyn, 
vodu, služby telekomunikácií (spolu v priemere  4000 €  (120 tis. Sk),  pohonné hmoty, poistenie 
vozidiel  v priemere 5000 € ( 150 tis. Sk) a drobné opravy.  Pre časť členov hasičského  zboru 



boli z rozpočtu mestskej časti obstarané uniformy v roku 2008  a pre zvyšok členov sú 
rozpočtované finančné prostriedky na rok 2009 vo výške 3 900 € (118 tis. Sk). 

 
 
Kedže členovia  hasičského zboru nevykonávajú činnosti v tomto zbore ako svoje 

zamestnanie - spravidla sú to členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany (§ 30 ods. 3 zákona          
č. 314/2001 Z.z.), nie sú ani v žiadnom pracovnoprávnom vzťahu k zriadovateľovi, ktorý voči 
nim nemá žiadne mzdové povinnosti. 
 

S poukazom na uvedené a vzhľadom na  novú podrobnú úpravu pôsobností mestskej časti 
v oblasti ochrany pred požiarmi, ustanovenú v novom štatúte, účinnom od 1. septembra 2008 a 
tiež v záujme zachovania kontinuity činnosti doterajšieho  hasičského zboru,  navrhuje 
predkladateľ nanovo rámcovo upraviť vzťahy k tomuto zboru tak, aby boli úplne v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a s platným a účinným znením štatútu (po stránke 
terminologickej, vecnej, ako aj právnej). Predkladateľ v  tejto súvislosti predkladá Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto návrh na zriadenie Miestneho hasičského 
zboru mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorého hlavnou úlohou má byť zdolávanie požiarov 
a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, 
návrh na vymenovanie jeho veliteľa a návrh na schválenie jeho zriaďovacej listiny.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zriaďovacia listina 
 

Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 7 ods. 3 zákona             
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a 
§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov v spojení s čl. 18 ods. 4 písm. q) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy zriaďuje tento miestny hasičský zbor: 
 
Názov: 
 

Miestny hasičský zbor mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestny hasičský 
zbor“) 

 
Zriaďovateľ:                                  
            
             mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
             Vajanského nábr. 3 
             814 21  Bratislava 
             IČO: 603 147 
 
Sídlo miestneho hasičského zboru:   
 
             Cintorínska 19 
             811 08  Bratislava 1 
 
Forma miestneho hasičského zboru:  
 

Miestny hasičský zbor je hasičská jednotka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bez 
právnej subjektivity. Členovia miestneho hasičského zboru nevykonávajú činnosti v tomto 
zbore ako svoje zamestnanie; spravidla sú to členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany. 

 
Vnútorná organizácia miestneho hasičského zboru: 
 

 a) veliteľ miestneho hasičského zboru 
 b) počet členov miestneho hasičského zboru: 40 
 c) počet hasičských družstiev:                         4 

 
 



 
 
 
Doba zriadenia miestneho hasičského zboru: 
 

Miestny hasičský zbor sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 
Účel zriadenia miestneho hasičského zboru: 
 

Miestny hasičský zbor sa zriaďuje na zabezpečenie plnenia úloh mestskej časti    Bratislva-
Staré Mesto, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zo Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti ochrany pred požiarmi. 
 
 

Predmet činnosti miestneho hasičského zboru: 
 

Miestny hasičský zbor zabezpečuje najmä: 
a) zdolávanie požiarov, 
b) vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych 

udalostiach, 
c) vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol podľa zákona  č. 314/2001 Z.z.    

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
 
Materiálno-technické vybavenie miestneho hasičského zboru: 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečuje materiálno-technické vybavenie 
miestneho hasičského zboru v rozsahu, aby bola zabezpečená jeho akcieschopnosť 
v súlade s § 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z.z. 
o hasičských jednotkách. 
 

Financovanie miestneho hasičského zboru: 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečuje financovanie nákladov, súvisiacich 
s činnosťou miestneho hasičského zboru z vlastného rozpočtu. 

   
Vzťah zriaďovateľa k  miestnemu hasičskému zboru: 
 

a) zriaďovateľ je oprávnený formou operatívnych rozhodnutí starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto ukladať miestnemu hasičskému zboru v súlade s predmetom 
jeho činnosti a účelom, na ktorý bol zriadený, konkrétne úlohy v oblasti ochrany pred 
požiarmi, ktoré je miestny hasičský zbor v rámci svojich materiálno-technických a 
personálnych možností  povinný splniť, 

b) veliteľ miestneho hasičského zboru predkladá Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto  najmenej raz ročne správu o činnosti miestneho hasičského 
zboru, a to do 90 dní po uplynutí kalendárneho roku, 



c) veliteľ miestneho hasičského zboru predkladá zriaďovateľovi návrhy na zabezpečenie 
materiálno-technického vybavenia a personálneho obsadenia miestneho hasičského 
zboru tak, aby bola zabezpečená jeho akcieschopnosť v súlade s právnymi predpismi.  

 
Nadobudnutie účinnosti zriaďovacej listiny:  
 

23. jún 2009 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 
 
 
 


