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Návrh na uznesenie

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 27. 6. 2013

K bodu programu: Zriadenie Mestského hasičského zboru mesta Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

ruší

uznesenie mestského zastupiteľstva Č. 91/1993 zo dňa 24. júna 1993, ktorým menovalo
funkcionárov a členov dobrovoľných verejných požiarnych Zborov na území mesta Liptovský
Mikuláš;

bene na vedomie

informáciu, že mesto je v zmysle ~ 15 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona o ochrane pred požiarmi Č.
314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov povinné zriadif mestský hasičský zbor na zdolávanie
požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a mých mimoriadnych
udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť, zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie
a odbornú prípravu jeho členov;

III. schvaľuje

dodatok Č. 2 k Štatútu mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 11. 12. 2008 v platnom znení v rozsahu,
ktorý je prílohou tohto uznesenia;

IV. zriad‘uje

v zmysle ~ 15 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane pred požiarmi Č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších
predpisov Mestský hasičský zbor mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „MHZ“) ako osobitný
organizaČný útvar mesta na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných
pohromách a mých mimoriadnych udalostiach v meste Liptovský Mikuláš. MHZ je zložený
z fyzických osób, ktoré Činnosť v hasičskom zbore nevykonávajú ako svoje zamestnanie. MHZ sa
zriad‘uje od 28. 6. 2013 na dobu neurčitú.



Důvodová správa

1. V zmysle zákona o obecnom zriadení Č. 369/1990 Zb. je mesto povinné poskytnúť svojim obyvateľom
nevyhnutnú okamžitú pomoc v čase náhlej núdze spůsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou
podobnou udalosťou. K týmto povinnostiam patrí i ochrana pred požiarmi. Povinnosti na úseku ochrany
pred požiarmi špecifikuje zákon o ochrane pred požiarmi Č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
(d‘alej len „zákon“), vyhláška o požiarnej prevencii Č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (d‘alej
len „vyhláška“) a následne d‘alšie právne predpisy.

2. Mesto Liptovský Mikuláš uznesením mestského zastupitel‘stva Č. 91/1993 zo dňa 24. 6. 1993 menovalo
funkcionárov a členov dobrovoľných verejných požiarnych zborov na území mesta Liptovský Mikuláš
v zmysle vtedy platnej legislatívy, zákona o požiarnej ochrane Č. 126/1985 Zb., ktorý zaväzoval obce
vytvorif hasičské jednotky formou dobrovoľných verejných požiarnych zborov a prijalo VZN Č. 7/1993 —

Požiarny poriadok mesta Liptovský Mikuláš. Tieto materiály už nezodpovedajú reálnemu stavu, nie sú
v súlade s platnou legislatívou a preto dochádza k ich zrušeniu.

3. V súlade s 515 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona je mesto Liptovský Mikuláš povinné zriadiť vlastný
mestský hasičský zbor (d‘alej len „MHZ“) na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri
živelných pohromách a mých mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť, zabezpečovať
jeho materiálno-technické vybavenie a odbornú prípravu jeho členov.

K základným úlohám MHZ v zmysle zákona patrí najmä:
• vykonávať záchranu osób, zvierat a majetku ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
• vykonávať záchranné práce pri živelných pohromách a poskytuje pomoc podľa svojich

technických možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom ohrození života osób pri
nehodách a mých mimoriadnych udalostiach,

• zabezpečovať akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov,
• vykonávať v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich Členov,
• ohlasovať OR HaZZ zásahy pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác počas

živelných pohróm a mých mimoriadnych udalostí,
• vypracúvať a viesť dokumentáciu hasičskej jednotky.

4. Zákon v 5 33 ods. 2 pojednáva o tom, že v prípade, že by mesto uzatvorilo dohodu s Hasičským
a záchranným zborom (d‘alej len „HaZZ“), hasičskou jednotkou právnickej osoby alebo podnikajúcej
fyzickej osoby so sídlom v meste Liptovský Mikuláš, ktorý by prevzali na seba záväzok plniť úlohy
mestského hasičského zboru, nemusí mestský hasičský zbor zriadiť.

Vjanuári 2013 bol na rokovanie mestskej rady predložený materiál k bodu programu rokovania M5Z —

Požiarny poriadok mesta Liptovský Mikuláš, ktorý pojednával aj o problematike zriadenia MHZ, nakoľko
údaje o početnom stave MHZ a jeho vybavení sú povinnou súčasťou požiarneho poriadku v zmysle 5 37
vyhlášky. Mestská rada predložený materiál prerokovala, vzala na vedomie, neodporučila ho na
rokovanie MsZ a odporučila rokovať o možnosti uzatvorenia dohody s HaZZ na území mesta Liptovský
Mikuláš. Rokovanie vedenia mesta s riaditeľkou Okresného riaditeľstva HaZZ v Liptovskom Mikuláši
(d‘alej len „OR HaZZ“) neprinieslo želaný výsledok, preto sme písomne požiadali Krajské riaditeľstvo HaZZ
v Žiline (d‘alej len „KR HaZZ“) o stanovisko a vyjadrenie k uzatvoreniu vzájomnej dohody medzi mestom
Liptovský Mikuláš a OR HaZZ 50 sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré by prevzalo povinnosti MHZ V meste
Liptovský Mikuláš. KR HaZZ našu žiadosť odstúpilo na vybavenie OR HaZZ. Stanovisko OR HaZZ, ktoré je
súčasťou predkladaného materiálu je však zamietavé a OR HaZZ nepristúpi k uzatvoreniu tejto dohody.

5. Súčasný stav je taký, že mesto MHZ zriadený nemá. Spolupracuje s občianskym združením, Dobrovoľnou
požiarnou ochranou (ďalej len „DPO“). V meste pracujú dobrovol‘né hasičské zbory (ďalej len „DHZ“)
v mestských častiach Ondrašová, Ploštín, lľanovo, Náhrežie — Vrhica a Bodice, Prostriedky na



zabezpečovanie ochrany pred požiarmi, ktoré sú v majetku mesta využívajú jednotlivé DHZ pósobiace na
území mesta. Mesto Liptovský Mikuláš vlastní budovy hasičských zbrojníc, ktoré užívajú DHZ v Bodiciach,
Demänovej, Ondrašovej a v Ploštíne. V týchto uhrádza náklady na energie a ich údržbu. Mesto ďalej
vlastní 2 dopravné automobily, ktoré využíva DHZ Vrbica — Avia 30 valník z roku 1989 a DHZ Ondrašová —

Avia 21-1 Furgon z roku 2000. K ďalšiemu majetku patria prívesný vozík Pongratz LPA 206 U/B z roku
2009, ktorý využíva DHZ Bodice, striekačka motorová prívesná, ktorú využíva DHZ ll‘anovo z roku 2010,
požiarne hadice, rozdel‘ovače, spojky a striekačky z roku 1989. Celkove evidovaný majetok v užívaní DHZ
vrátane budov je v hodnote 39 252,73 €.

DPO je však jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym
združením v súlade 50 zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov svlastnou organizačnou
štruktúrou a riadi sa vlastnými stanovami. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých
formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami, nepreberá však povinnosti a nenahrádza
MHZ.

6. Zákon tiež ukladá povinnosť prerokovať početnosť a materiálno-technické vybavenie MHZ s OR HaZZ.
Tieto náležitosti, súčasne s návrhom nového požiarneho poriadku mesta Liptovský Mikuláš, boli
prerokované s riaditeľkou OR HaZZ, mjr. PhDr. Evou Krajčiovou a s predsedom Okresného výboru
Dobrovoľnej požiarnej ochrany, pánom Patrikom Feriancom. Vznesené pripomienky a odporúčania boli
zapracované tak do predkladaného materiálu ako aj do návrhu nového požiarneho poriadku mesta.

7. MHZ navrhujeme zriadiť ako 9 členný v členení 1 veliteľ MHZ, 2 družstvá na čele s veliteľom družstva a 3
členmi v zmysle nasledovnej organizačnej štruktúry:

Táto štruktúra je odporučená vzhľadom na ustanovenia vyhlášky MV SR o hasičských jednotkách č.
611/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, konkrétne ~ 7 ods. 3, podra ktorej je hasičská jednotka
akcieschopná ak sú pripravení na výjazd najmenej štyria jej členovia. MHZ bude zložený z fyzických osób
a nebudú vykonávať činnosti v hasičskom zbore ako svoje zamestnanie. Spravidla to budú členovia DPO.

Za vybavenie MHZ sa považujú hasičská technika, vecné prostriedky a materiálno-technické vybavenie.
Odporúčaným minimálnym vybavením sú:

• 2 dopravné automobily
• 5 ks prívesné a prenosné motorové striekačky
o 600 m hadicového vedenia na dopravu hasiacej látky
• osobné ochranné pracovné prostriedky pre každého člena MHZ,
• vecné prostriedky na rozoberanie, uvol‘ňovanie a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.

Navrhované a odporúčané minimálne vybavenie je funkčné a k dispozícii pre použitie MHZ.

Povinnosti MHZ a jeho členov sú bližšie špecifikované v návrhu nového požiarneho poriadku mesta
Liptovský Mikuláš. Úlohou MHZ je predovšetkým:

• vykonávať záchranu osób, zvierat a majetku ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,



• vykonávať záchranné práce pri živelných pohromách a poskytuje pomoc podľa svojich
technických možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom ohrození života osób pri
nehodách a mých mimoriadnych udalostiach,

• zabezpečovať akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov,
• vykonávaťv určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov.

Mesto ako zriad‘ovateľ MHZ je povinné najmä zabezpečovať jeho akcieschopnosť, materiálno-technické
vybavenie a odbornú prípravu.

Organizačne bude MHZ mesta Liptovský Mikuláš podriadený primátorovi mesta. Zabezpečovanie
organizácie a činnosti MHZ bude koordinované prostredníctvom oddelenia organizačného, útvaru PO,
CO a BOZP, tak ako tento útvar koordinuje a spolupracuje aj s DHZ a DPO. Organizáciu a riadenie
hasičskej jednotky, jej odbornú prípravu a dokumentáciu hasičskej jednotky upravuje zákon MV SR Č.
611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách. Úlohy a povinnosti členov hasičskej jednotky, právomoci
a povinnosti veliteľa zásahu vymedzuje zákon o ochrane pred požiarmi. Tieto sú zapracované aj v návrhu
požiarneho poriadku mesta. Pri zabezpečovaní zásahu MHZ tento bude vyrozumievaný prostredníctvom
Operačného strediska HaZZ alebo pokynu primátora, príp. povereného zamestnanca útvaru PO, CO
a BOZP. Požiarne zásahy MHZ budú koordinované OR HaZZ, ktorý tak ako doteraz bude prvotne
zasahovať pri zdolávaní požiarov, MHZ bude podpornou jednotkou pri zásahoch a spravidla bude
zasahovať pri III. stupni požiarneho poplachu. V tomto zmysle bude po schválení zriadenia MHZ
upravený aj požiarny poplachový plán okresu Liptovský Mikuláš, ktorý tvorí súčasť požiarneho poriadku
mesta. Na uskladnenie technických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred
požiarmi pre MHZ a jeho členov bude slúžiť hasičská zbrojnica 50 sídlom v Liptovskej Ondrašovej, ktorá
bude aj výjazdovým miestom pre zásah.

Čo sa týka odškodňovania úrazov a náhrady škody v prípade úrazu člena MHZ, v zmysle zákona štát
uhradí fyzickej osobe škodu na zdraví, ktorá jej vznikla pri činnosti v hasičskej jednotke alebo jej vznikla
v súvislosti s pomocou, ktorú poskytovala pri zdolávaní požiaru alebo pri odstraňovaní jeho následkov.
Náhradu škody poskytuje KR HaZZ v Žiline.

8. Požiarny poriadok mesta Liptovský Mikuláš, tvorí povinnú súčasť dokumentácie na úseku ochrany pred
požiarmi v zmysle ~ 36 vyhlášky o požiarnej prevencii. Tento dokument upravuje organizáciu ochrany
pred požiarmi v meste s ciel‘om vytvárať podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osůb,
majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a mými mimoriadnymi
udalosťami. Požiarny poriadok v súlade so zákonom a vyhláškou obsahuje:
• povinnosti mesta a fyzických osób na úseku ochrany pred požiarmi,
• úlohy orgánov mesta — mestského zastupiteľstva, primátora, MHZ a osób poverených

zabezpečovaním ochrany pred požiarmi — veliteľ MHZ, veliteľ zásahu, členovia MHZ, členovia
kontrolných skupín za účelom vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, technika požiarnej
ochrany,

• ustanovenia o poskytovaní vecnej a osobnej pomoci pri zdolávaní požiarov,
• údaje o početnom stave MHZ a jeho technickom vybavení,
• spósob zabezpečenia ochrany pred požiarmi,
• zoznam ohlasovní požiarov a spůsob vyhlásenia požiarneho poplachu v meste,
• prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov, spolu s prehľadom hydrantov a vodovodných sietí,
• výpis z požiarneho poplachového plánu okresu.

Schváliť požiarny poriadok je v kompetencii primátora mesta. Platné právne predpisy ako sú zákon
o obecnom zriadení a zákon o ochrane pred požiarmi neukladajú túto povinnosť mestskému
zastupiteľstvu. Je to „živý“ dokument, ktorý sa udržiava v súlade SO skutočným stavom a dopÍňa
a upravuje sa na základe získaných skúseností a poznatkov.

9. Finančné prostriedky na zabezpečenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi sú plánované
v programovom rozpočte pre rok 2013 a roky 201‘1~2015 v programe 5, Verejný poriadok a bezpečnosť,



v podprograme 3, Ochrana pred požiarmi vo výške 5 580 ~. Sú plánované na zabezpečenie odevov
a obuvi, na konkurzy a súťaže, školenia a kurzy, všeobecný a špeciálny materiál, prevádzku automobilov
a energie.

Predpokladáme, že zriadenie MHZ a vykonávanie povinností v zmysle právnych predpisov vyvolá
potrebu navýšenia finančných prostriedkov a teda zmenu rozpočtu pre tento rok najmä s ohľadom na
zabezpečenie certifikovaných ochranných pracovných prostriedkov. Po zrealizovaní predbežného
prieskumu finančných potrieb na ich zabezpečenie v špecializovanej predajni pre technické prostriedky,
výstroje a výzbroje pre hasičské a záchranné jednotky, pre informáciu uvádzame predbežný náklad:

názov tovaru jednotková cena počet cena spolu v EUR
sDPHvEUR kusov

Pracovný odev 47,94 9 43 1,46

Rukavice zásahové 55,30 9 497,66

Obuv zásahová 109,75 9 987,77

Zásahová obuv 58,50 9 526,50

Ochranná prilba 100,00 9 900,00

CELKOM

Prvotne budú z rozpočtovaných finančných prostriedkov hradené náklady na vybavenie a činnosť MHZ,
až následne budú finančne podporované DHZ. Nie je však snahou potlačiť a obmedziť činnosť
jednotlivých DHZ v meste, v rámci svojich možností ich mesto bude aj nad‘alej podporovať a úzko s nimi
spolupracovať. Je potrebné uviesť, že členovia MHZ svoju činnosť nebudú vykonávať v pracovnom
pomere s mestom ale na základe clobrovoľnosti v zmysle zákona o dobrovoľníctve. Svoje povinnosti,
vymedzené v požiarnom poriadku mesta budú vykonávať na základe menovania do funkcie primátorom
mesta a zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.



MESTSKĚ ZASTUPITEtSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĹSTVA

zo dňa 24. júna 1993 číslo 91/1993

K bodu~ Menovanje tunkcjon~rov a členov dobrovoľných verejných
požiarnych zborov na Ůzemf mesta Liptovský MIkuI~iš

M e s t s k ~ z a S t u p I t e r ~ t ~

I. k o n š t a t u J e, ~e

Mesto Lipt. Mikuláš na svojom uzemí spravuje osem dohrovoF
ných verejných požiarnych zborov (DVPZ). Nakorko v ostatnom
čase došlo k zmen~m funkcionárov I členov v DVPZ, v zrnys(e
zákona SNR Č. 126/1985 Lb. v znení neskorších zmien a dopln
kov, na základe n~Ivrhov dobrovol‘ných požiarnych zborov (DPZ)
a po p~‘erokovanf s Okresnou správou Zboru požlarnej ochrany
a Okreshým výborom dohrovoI~nej požarnej ochrany9 je novyhnut
n~ menovanie veliteľov, strojnikov, preventivárov a Členo~~DV

II. menu je

veliteI‘ov, strojnfkov, preventjv~rov a Členov DVPZ nasledovne

DVPZLipt.Miku~š-~n~

VE; ~ I tei‘

S t roj n í k

pr event I v~r

Farkaš Dušan, nar. 14.2.1959

Vyšn~ Jaroslav, nar. 16.1.1967

Kavuliak Jaroslav, nar. 23.2~1951
počet členov DV?Z~ 13

DVPZ Liot, Miku I~Š -_Bodice

vel iter

S t r o J fl k

prevent ivč~ir

Nušt~k Miroslav, nar. 15,12,1968

Španko M~ Ian, nar. 4.12.1963

Masidr Dušan, nar. 23.10.1932
počet členov D\ěPZ~ 19



—2-

DVPZ Lpt, Mikuláš - Dem~nová

Ve‘Mteľ‘‘ Kubáč Dušan, nar. 17,10,1965

sfrojn~k Lovich Ján, nar. 29.1,1944

preventiv~r Caban Milan, nar. 21.6,1964

počet členov DVPZ~ 16

DVPZ Lipt, Mikuláš — Vrbtca

vel i ter

stroj n ~ k

prevent iv~r

počet Čienov DVPZ: 21

DVPZ Lipt. Mikuláš - Okoličná

veHtel‘ Lazišťan Peter, nar. 1.6.1952

strojnrk Vyšný Mi Ian, nar. 6.2~1934

preventjvár Devečka Július, nar. 10,1.1930

počet Členov DVPZ~ 25

DVPZ Hpt~ Mikuláš - Ondrašová

vel iteľ Fiačan Pavol, nar. r. 1944

strojník Jamhrich Mi Ian, nar. 19.10.1948

preventjvár Dobeš Ján, nar. 23.1.1936

počet členov DVPZ~ 30

DVPZ LípL Mikuláš - Ploštín

velitel‘

strojník

prevent ivár

počet členov

Čupka Ján, nar, r. 1962

Grajciar Ján, nar. r, 1960

Kubář~ Pavol, nar. r. 1952

DVPZ: 13

DVPZ Lipt. MIkuI~~ — ll‘anovo

vel iter

stroj n í k

prevent iv~r

počet čieriov DVPZ:
MUDr. Al x nd r Slafkovský

primátor mesta

Javoš ~ubornír, nar. 22.6.1955

Javoš Ján, nar. 10.2.1953

Trnovský Ján, nar. 20.5.1960



Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši v zmysle ustanovení ~ 11 ods. 4, písm. k) a ~ 24 ods. 1
písm. c) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje tento

DO DATO Kč. 2
k ŠTATÚTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Článok I.

1. v Či. 15 (Siedma časť Orgány mesta a mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš)

- sa nahrádza bod 3 novým znením: 3. Osobitným organizačným útvarom mesta je mestský
hasičský zbor mesta Liptovský Mikuláš.

2. v Čl. 26 (Útvar hlavného kontrolóra mesta) sa vypúšťa bod 4

3. dopÍňa sa Čl. 26a, ktorý znie:

Mestský hasičský zbor

1. Mestský hasičský zbor zriad‘uje mestské zastupiteľstvo ako osobitný organizačný útvar mesta
na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a mých
mimoriadnych udalostiach v meste Liptovský Mikuláš.

2. Mestský hasičský zbor je zložený z fyzických osöb s odbornou spósobilosťou.

3. Na čele mestského hasičského zboru je velitel‘, ktorého vymenúva a odvoláva po prerokovaní
s okresným riaditel‘stvom HaZZ primátor mesta.

4. Mestský hasičský zbor sa za svoju činnosť a pripravenosť zodpovedá primátorovi mesta.

5. Úlohou mestského hasičského zboru je najmä:

• vykonávať záchranu osób, zvierat a majetku ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,

• vykonávať záchranné práce pri živelných pohromách a poskytovať pomoc podľa svojich
technických možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom ohrození života osób
pri nehodách a mých mimoriadnych udalostiach,

• zabezpečovať akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov,

• vykonávaťv určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,

Článok II.

1. Tento Dodatok č. 2 k Štatútu mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 11.12.2008 bol schválený mestským
zastupiteľstvom dňa 27. 6. 2013.

2. Dodatok č. 2 k Štatútu mesta Liptovský Mikuláš nadobúda účinnosť dňom 28. 6. 2013.

V Liptovskom Mikuláši dňa 18. 6. 2013

MUDr. Alexander Slafkovský
primátor mesta



~CHp~ OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASICSKEHO A ZACHRANNEHO ZBORU
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Námestie Osloboditel‘ov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš

O

Mesto Liptovský Mikuláš
Mestský úrad
PhDr. Miroslava Almanová
Stúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

O

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Liptovský Mikuláš
ORG. 2013/2795-01-Am ORHZ-LM-448/2013 mjr. PhDr. Eva Krajčiová 11.6.2013

Vec
Uzatvorenie dohody medzi mestom a HaZZ o prevzatí plnenia úloh
mestského hasičského zboru - zaslanie stanoviska

Okresnému riaditel‘stvu HaZZ v Liptovskom Mikuláši bola krajským riaditel‘stvom zboru
v Ziline odstúpená Vaša žiadost‘ o stanovisko k možnosti uzatvorit‘ dohodu podl‘a ~ 33 ods. 2
zákona č. 3 14/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov medzi Mestom
Liptovský Mikuláš a Okresným riaditel‘stvom HaZZ v Liptovskom Mikuláši, ktoré by plnilo úlohy
mestského hasičského zboru podľa ~ 33 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z.z.,

Na základe ostatne vykonanej analýzy požiarneho rizika a rizika vzniku mých mimoriadnych
udalostí na území miest a obcí okresu Liptovský Mikuláš, ako aj po zhodnotení súčasného stavu
rozmiestnenia síl a prostriedkov, aktuálneho početného stavu príslušníkov HaZZ na Hasičskej
stanici v Liptovskom Mikuláši, početnosti výjazdov a vývoja zásahovej činnosti v zásahovom
obvode okresu Liptovský Mikuláš Vám oznamujeme, že nemóžeme vyčlenit‘ samostatné sily
a prostriedky na prevzatie úloh mestského hasičského zboru súvisiacich 50 zdolávaním požiarov
a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a mých mimoriadnych udalostiach
na území mesta Liptovský Mikuláš.

Vzhl‘adom na vyššie uvedené skutočnosti Vám pre zvýšenie ochrany života a zdravia
fyzických osób, ochranu majetku a životného prostredia na území mesta odporúčame zriadit‘
obecný/mestský hasičský zbor podl‘a ~ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov, udržiavat‘ jeho akcieschopnost‘ a zabezpečovat‘ jeho
materiálno-technické vybavenie.

Zriadenie mestského hasičského zboru ničím neovplyvní zachovanie permanentného plnenia
úloh Hasičského a záchranného zboru podl‘a ~ 3 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom
a zácbrannom zbore v znení neskorších predpisov na celom území okresu, a teda aj v katastrálnom
území mesta Liptovský Mikuláš. OK~ESNÉ F~IA~TELSTVC)
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