
Záznam zo schôdze DHZ 

 

Dobrý deň, vážený pán starosta, páni poslanci a prítomní spoluobčania, dovoľte, aby 

som povedal pár slov k doterajšiemu a budúcemu plánovanému pôsobeniu DHZ Dechtice. 

Ako isto všetci dobre viete, v minulom roku sme obnovili v Dechticiach DHZ, aby sme boli 

konkrétny 13.3.2017. Tu by sme sa mohli pozastaviť, že prečo sme sa vlastne rozhodli pre 

obnovu DHZ.  

1.      Obec by mala dodržiavať zákon. Zákon č. 314/2001 zákon o ochrane pred 

požiarmi §33 ods. 1 a 2 hovorí jasne: 

1) Obec zriadi na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných 

prác dobrovoľný hasičský zbor obce. 

2) Obec nemusí zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce, ak počet obyvateľov obce je menší 

ako 500 alebo ak na základe dohody medzi obcou a Hasičským a záchranným zborom, 

právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom so sídlom v obci alebo 

občianskym združením zaradeným do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov bude 

plniť aj úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce Hasičský a záchranný zbor, hasičská 

jednotka právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo občianske združenie 

zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. 

            2. Reprezentácie obce 

            3. A v neposlednom rade požiarna prevencia a ak bude v budúcnosti technika 

a vybavenie tak v prípade potreby aj požiarna represia  

Behom minulého roka sme sa začali aktívne zúčastňovať školení určených pre členov 

doborovolných hasičských zborov. 3 naši členovia absolvovali školenie obsluhy motorových 

píl, jeden člen sa zúčastnil školenia vodičov s právom prednostnej jazdy a jeden člen sa 

zúčastnil školenia veliteľov DHZ.                                                                              

14.8.2017 nám bolo na našu žiadosť pridelené identifikačné číslo – IČO z dôvodu 

transparentnosti získaných financií zo zábav – kvôli účtu. (Odporúčanie od hasičov z Trnavy, 

nakoľko sa v minulosti rozpadlo DHZ v našej obci práce kvôli financiám zo zábav) 

V budúcnosti je možné využiť identifikačné číslo - IČO na zisk financií 2% z 

daní.                                

V minulom roku v spolupráci s obcou boli podané žiadosti na pridelenie hasičského 

auta IVECO Daily v hodnote cca 115 000 eur a na pridelenie protipovodňového vozíka 

v hodnote cca 15 000 eur.                                                 

20.11.2017 sme boli zaradení do celoplošného rozmiestnenie síl a hasičských 

jednotiek do kategórie ,,C´´.  

Na poslednom stretnutí s projektantmi sme boli milo prekvapení, ako našu stanicu 

vidí sám pán projektant. Povedal, že naša hasičská zbrojnica by mohla mať jednu menšiu 

garáž (Avia – IVECO DAILY), jednu väčšiu garáž (Tatra 815 - CAS 32), pôvodná časť – tá so 

šikmou strechou by sa mala komplet zbúrať. Súčasťou hasičskej zbrojnice (stanice) by mali 



byť aj: spoločenská miestnosť, sprchy pre chalanov aj dievčatá, WC pre chalanov aj dievčatá, 

šatňa, sklad hasičskej výbavy. Stavba by trvala 3 roky, nakoľko je na každý rok vyčlenených 

maximálne 30 000 eur. Celkovo za 3 roky teda môže obec získať 90 000 eur na rekonštrukciu 

hasičskej zbrojnice. (Spoluúčasť obce 5%) 

Ako všetci viete v minulom roku nám, ako organizácii zo zákona spadajúcej pod obec 

boli povolené 3 tanečné zábavy. Celkovo sme z týchto 3 zábav dokázali spraviť čistý zisk 

15 552.34 eur. Tieto peniaze plánujeme použiť na kúpu hasičského auta TATRA 815 – CAS 32 

z Českej republiky. Toto auto prejde celkovým repasom v hodnote cca od 150 000 – 170 000 

EUR.  

Vo februári 2018 sa 7 našich členov sa zúčastnilo na školení základnej prípravy 

hasičských jednotiek. Ďalších našich členov toto školenie čaká v marci. Na tieto školenia sme 

si v rámci rozpočtu obce, ktorý je vyčlenený pre DHZ Dechtice kúpili montérove súpravy – 

UBÁ, pracovné topánky a tričká. Bez týchto ochranných pracovných prostriedkov, by sme sa 

daných školení nemohli zúčastniť.                                             

V roku 2018 DHZ Dechtice oslavuje 130. výročie vzniku. K tomuto výročiu by sme 

chceli v spolupráci s obcou usporiadať oslavu  v rámci ktorej slávnostne preberieme hasičské 

auto a protipovodňový vozík.  Ďalej k tomuto výročiu v spolupráci s pánom Ignácom 

Šimončičom plánujeme vydať knihu o histórii a súčasnosti hasičstva v Dechticiach.  

V roku 2018 plánujeme vykonať protipožiarne opatrenia na obľúbených miestach na 

opekanie, ako je baňa a bulov pasienok - taktiež tieto opekaniská plánujeme vyčistiť od 

odpadkov.  

V roku 2018 sa taktiež uchádzame o organizáciu obľúbených tanečných zábav 

(jarmočná, hodová, štefanská)  z ktorých by sme mali v pláne dokúpiť vybavenie, nakoľko 

sme prebrali hasičskú zbrojnicu s požiarnou výbavou v žalostnom stave.  

DHZ Dechtice má v súčasnosti registrovaných 33 členov. Nakoľko máme členskú základňu 
s mladým (perspektívnym) kolektívom, tak sa plánujeme zúčastniť hasičských súťaží 
s mužským a taktiež aj dievčenským tímom.  Tu je potrebné zdôrazniť, že potrebujeme 
dokúpiť vybavenie na hasičský šport a taktiež opraviť športové čerpadlo. 
 

 

Peter Madeja, predseda DHZ 

 


