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Zápisnica 

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa 

konalo dňa 30.01.2019 o 18,00 hod. v budove OCU v zasadačke. 

 

Prítomní: poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní: --- 

Ospravedlnení: ---  

  

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka 

obce, ktorá privítala prítomných poslancov a zúčastnených na mimoriadnom zasadnutí OcZ. 

Na  základe prítomnosti poslancov skonštatovala uznášania schopnosť (5. prítomní poslanci). 

Písaním zápisnice určila seba a za overovateľov zápisnice určila poslancov L. Vanko a P. Baco. 

Toto zasadnutie OcZ je pokračovaním prerušeného zasadnutia OcZ. Zasadnutie bolo 

prerušené z dôvodu nutnosti predvolať všetkých členov Hasičského zboru a následného 

doriešenia zriadenia DHZ obce Veľké Bierovce, k čomu boli prizvaní aj noví uchádzači 

o členstvo v obecnom zbore dobrovoľných hasičov. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. DHZ 

3. Rôzne 

4. Záver 

Starostka vyzvala prítomných k doplneniu programu. O doplnenie programu nikto nepožiadal. 

Hlasovanie o programe: 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

Starostka skonštatovala, že program bol schválený. 

 

ad. 2./ DHZ 

Starostka obce zhrnula prítomným skutočnosti, ktoré boli dôvodom prerušenia riadneho 

zasadnutia OCZ – nábor nových členov DHZ obce. Rozdiel medzi DHZo a DHZ je potrebné 
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vysvetliť na začiatku. Názvoslovie spôsobuje problémy nielen členom, ale aj občanom a 

funkcionárom. Dobrovoľný hasičský zbor sme mali zriadený už desiatky rokov dozadu a stále 

je zriadený, nespĺňa však náležitosti, ktoré by mal – skúšky a počty členov, kategorizácia D, 

školenia, počty výjazdov, účasť na cvičeniach a pod. Ďalej je založené Občianske združenie. 

Jeho funkcia a cieľ nie je celkom jasný obci - starostke, ani poslancom OCZ. Predpokladáme 

však, že jeho vznik bol podmienený celoplošným usmernením  za účelom pridelenia IČO a tiež 

rozšíreniu možnosti získavania finančných prostriedkov. DHZo nie je právnická osoba, ale je 

zariadený obcou. jeho členmi môžu, ale nemusia byť členovia DHZ ako základnej zložky. 

Podľa vyhlášky č. 611/2006 a jej novelizácií uvedenej v zákone o DPO SR bol OHZ premenovaný 

na DHZo a má svoje členstvo ako je uvedené v prílohe. Člen DHZo nie je členom DHZ ani DPO, 

za člena DHZo ho príjma obec ako zriaďovateľ. OV DPO neeviduje DHZo ani ich členov, pretože 

nie je zriaďovateľom DHZo a žiadny predpis mu to nedovoľuje. DHZo sú zriadené zo zákona, 

DHZ z vôle ľudí - občanov. Ide o dve rozdielne, ale hasičské útvary. Táto situácia spôsobuje 

problémy. 

Napríklad hodnostné označenie - Členovia DPO a všetkých organizačných zložiek majú svoj 

rovnošatový predpis a štatút o povyšovaní. Členovia DHZo majú iba funkčné označenie, tak 

ako je uvedené v grafickej prílohe vyhlášky o hasičských jednotkách. Pre členov DHZo neplatí 

rovnošatový predpis ani vyznamenania DPO SR. DHZo neplní úlohy na úseku prevencie, 

výchovy mládeže, nepôsobí v oblasti kultúrneho a spoločenského života a nie je nositeľom 

hasičských tradícií. Pre väčšinu z nás ale platí, že aktívny členovia DHZ sú aj členmi DHZo. 

Dôvodová správa je súčasťou zápisnice. 

HLASOVANIE ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Počet hlasov 5 0 0 

 

Uznesenie č. 26/2019 z 30.01.2019  

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce Veľké Bierovce Zriaďovacou 

listinou a s  náležitými dokumentami a to v počte 10 členov, s veliteľom Františkom Vankom 

a strojníkom Rastislavom Bulkom + ďalšími 8 členmi. 

 

ad. 6./ Rôzne 
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Starostka pripomenula poslancom termín konania Farského karnevalu v našej obci a tiež 5. 

obecnej zabíjačky. 

 

ad. 7./ Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť na zastupiteľstve. Termín riadneho zasadania 

zastupiteľstva nebol určený, upresní sa podľa potreby po dohode so všetkými poslancami. 

 

Prílohy:  

1. Dôvodová správa 

2. Zriaďovacia listina 

3. Menovacie dekréty veliteľa, strojníka a členov DHZO 

 

Vo Veľkých Bierovciach, 31.01.2019.                      Silvia Masárová, starostka 

 

Overovatelia zápisnice: 

L. Vanko ............................. 

P. Baco ............................... 

 
 
 
  


