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Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove.

Výročná čienská schôdza

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove doporučuje, aby sa Výročná členská 
schôdza riadila týmto programom :

1. Zahájenie -  privítanie členov a hostí.
2. Správa o činnosti D HZ za rok 2019.
3. Správa o hospodárení DHZ za rok 2019.
4. Správa revíznej komisie.
5. Diskusia.
6. Návrh plánu hlavných úloh DHZ na rok 2020.
7. Návrh na uznesenie.
8. Záver rokovania.

V Leopoldove 14. februára 2020. Výročná členská schôdza.



Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove.

Výročné valne zhromaždenie DHZ v Leopoldove za rok 2019, 
konané 14. februára 2020.

Vážení členovia hasičského zboru a milí hostia.

Schádzame sa na dnešnom valnom zhromaždení, aby sme zhodnotili našu zväzovú Činnosť za rok 
2019. Preto zodpovedne hodnotíme plnenie úloh plynúcich z hlavného zamerania Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany v Slovenskej republike. Hlavné zameranie DHZ sme rozdelili na vlastné podmienky, 
ktoré sme v roku 2019 splnili nasledovne:

Úsek požiarnej prevencie:

Úlohou našej organizácie je preventívne vplývať na našich spoluobčanov, deti a mládež. Riaditeľstvo 
Hasičského a Záchranného zboru v Piešťanoch, každoročne zasiela zoznam objektov v našom meste, 
kde pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru vykonáva štátny požiarny dozor. Ostatné objekty 
v našom meste podliehajú kontrole Mestskému úradu, kde po dohode preventívne protipožiarne 
prehliadky vykonáva Dobrovoľný hasičský zbor.

Preventivár mesta vykonal školenie členom prehliadkových skupín v počte 5 členov, o vykonávacej 
vyhláške o požiarnej prevencii číslo 121/ 2002 Zz a zo zákona číslo 314 /2GQ1 o požiarnej ochrane.
V našom meste máme rozdelené objekty tak, aby sme v nich vykonali preventívne protipožiarne 
prehliadky aspoň jeden krát za päť rokov. Preventívne protipožiarne skupiny sa zameriavajú hlavne na 
dodržiavanie protipožiarnych predpisov v rodinných domoch, nájomných bytoch, v malých 
prevádzkach, v školách a ostatných objektov v našom meste. Podnikatelia v našom meste majú 
zabezpečenú požiarnu bezpečnosť prostredníctvom požiarneho technika, ktorý robí školenia 
zamestnancom a tým znižuje možnosť vzniku požiaru.

V mestskom rozhlase sme zabezpečili odvysielanie rozhlasových relácii na tému „ Jarné upratovanie, 
ochrana úrody, ochrana lesov a zimné vykurovacie obdobie“. Rozhlasové relácie majú za úlohu 
informovať občanov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru a ako požiarom predchádzať.

Úlohou Dobrovoľného hasičského zboru je požiarom predchádzať, v prípade požiaru tento uhasiť, 
alebo byť nápomocní pri jeho zdolávaní. Občania v našom meste sa snažia dodržovať požiarnu bezpe
čnosť. Sme nápomocní Mestskému úradu v prípade živelných udalostí.

Úsek práca s mládežou:

Naším želaním je podchytiť deti a mládež, aby prejavili záujem o požiarnu ochranu a o požiarnický 
šport. Táto úloha je ťažko splniteľná, nakoľko deti nemajú záujem o požiarnický šport.

24. mája, sme z príležitosti MDD na štadióne TJ urobili ukážkové cvičenie zásahu nášho zboru dvoma 
hasičskými autami. Robenie peny malo veľký úspech.



L júna sme urobili ukážku techniky deťom v Trakoviciach a deťom v obci Ratkovce z príležitosti 
MDD. Po skončení ukážky bola beseda o požiaroch, možnosti vzniku z neodbornou manipuláciou so 
zápalkami.

7. júna sme urobili ukážkové cvičenie dvoma autami deťom v Materskej škôlke, ktoré sme spojili 
prednáškou o požiaroch, ktoré zapríčiňujú deti hrou so zápalkami. Deti striekali vodu na terč džberovou 
striekačkou, ale striekali vodu aj s hadicami D. Záverom sme rozdali deťom sladkosti.

V jarných mesiacoch sa pokúsime urobiť nábor detí do krúžku DHZ v Základnej škole.
Naši členovia robia rozhodcov pri súťažiach s detmi, ktoré poriada UzO DPO.

Zväzová a zásahovä činnosť.

V zimných mesiacoch sa venujeme údržbe požiarnej techniky ,dvom hasičským automobilom, Avie, 
Tatry 815, dvom motorovým striekačkám Ps 12, plávajúcim čerpadlám, kalovým čerpadlám a elektro
centrálam.

DHZ Leopoldov je zaradený do celoplošného rozdelenia síl a prostriedkov do kategórie „ A “,s čoho 
nám plynie výjazd k požiaru do 10 minút.

Auto Avia 31 -k, vyžaduj e zvýšenú starostlivosť pre j ej vek 3 7 rokov od výroby. Auto slúži na prevoz 
hasičskej posádky v počte 10 členov. Je vybavená hadicovým materiálom, motorovou striekačkou Ps 12, 
motorovou reťazovou pílou, elektrocentrálou, karbobrúskami, kalové čerpadlo HERON 80 a rôznym 
náradím. Dňa 26. februára je posledný termín STK, nevieme či nám prejde pre dymivosť.

Auto TATRA 815 Cas 32, sme doplnili novými hadicami, úpravou priestoru v aute sme namontovali 
elektrocentrálu a plávajúce čerpadlo. STK a emisná kontrola do 26, februára. Auto je garážované 
vykúrenej zbrojnici na 7 stupňov celzia a je pod stálym tlakom od kompresora.

11. januára bolo plénum UzO DPO v Krakovanoch, účasť Kleiman Marián a Ščasný Stanislav.
V mesiaci január a február, sme mali brigádnickú činnosť, dokončovacie práce v novej požiarnej 

zbrojnici, dokončovacie práce aj v skladových priestoroch. Y mesiaci február, sme sa presťahovali do 
novej požiarnej zbrojnice, uvoľnili sme starú zbrojnicu na búracie práce. Členovia DHZ odpracovali 
celkom 603 brigádnických hodín.

8. februára, požiar rodinného domu v Trakoviciach o 18.44 hod. výjazd o 18.55 hod. Keď sme boli na 
križovatke Slovnaft, z operačného strediska nás odvolali, požiar sa podarilo uhasiť majiteľovi domu.

10. marca, požiar rodinného domu v Šulekove o 13.26 hod, príchod k požiaru o 13.40. Veliteľ zásahu 
nás informoval, že nás pre malý rozsah požiaru nepotrebujú.

28. marca, požiar rodinného domu v Pastuchove o 14.15 hod., robili sme dopĺňanie vody do zasahujú
ceho auta. Sedem našich členov bolo k dispozícii veliteľovi zásahu. Príchod do Leopoldova o 16.20 hod.

2. apríla, požiar suchého porastu v Šulekove o 15.23 hod., zasahovalo 7 našich členov DHZ, príchod 
do Leopoldova o 16.38 hod.

16. apríla, požiar v kovošrote pri Envirále v Leopoldove o 15.01 hod., k dispozícii veliteľovi zásahu 
dvaja členovia DHZ.

29. apríla, prednesená správa o činnosti DHZ za rok 2019 Ms. zastupiteľstvu.
7. mája, požiar smetiska v Rakoviciach, okres Piešťany o 3.22 hodine, zasahovali dvaja naši členovia. 

Príchod do Leopoldova o 9.20 hodine.
11. mája, požiar stohu slamy v Šulekove o 18.08 hod., do 20.40 hod., zasahovali traja naši členovia.
19. mája, DHZ zabezpečoval bezpečnosť pretekárom Cyklomaratónu, v počte 7 členov.
29.mája, sme sa zúčastnili otvoreniu novej požiarnej zbrojnice v Maduniciach dvoma autami, zároveň 

oslavovala obec MDD. Súčasťou oslavy, bola prevedená Spanilá jazda po okolitých obciach.



4 júna, požiar chatky na Štrkovke v Leopoldove o 19.17 hodine do 20,50 hodiny. Chatka zhorela. 
Pomoc hasičom Hlohovca, štyria členovia zhadzovali drevenú konštrukciu chatky, za pomoci trhacích 
hákov.

16.júna, technický výjazd autom Avia 31 - K o 13.00hodine. Na zámku v Hlohovci odchyt netopiera, 
ktorý spôsoboval spustenie alarmu narušenia priestoru.

28, júna, požiar suchého porastu v Dolných Zeleniciach o 13.04 hod. do 13.54 hodine. V záhrade pri 
rodinnom dome zasahovali traja naši členovia. Počas jazdy k požiaru protiidúce auto nám rozbilo 
zrkadlo na dverách tatrovky.

29. júna, slávnostne otvorenie novej požiarnej zbrojnice v Leopoldove. Zraz účastníkov oslavy bolo 
o 9. hodine pred požiarnou zbrojnicou. Peši zo slávnostnými zástavami do kostola na slávnostnú svätú 
omšu, spolu s našimi hasičmi aj zástupcovia DHZ z Hlohovca, z Maduníc, z Vŕbového, z Veľkých 
Kostolian. O 11.30 hodine bol príhovor pani primátorky Mgr. Kavuliakovej, okresného riaditeľa HaZZ 
v Piešťanoch pána Ing. Galbu, Docent Hladký, pripomenul celú minulosť hasičstva v Leopoldove a ako 
posledný príhovor mal predseda DHZ Chovan.

Slávnostnú pásku otvorenia zbrojnice prestrihla primátorka mesta, okresný riaditeľ HaZZ a predseda 
DHZ. Nové priestory požiarnej zbrojnice aj techniku vysvätil mestský kňaz , aby sme sa zdraví vrátili 
zo zásahov. Po otvorení priestorov zbrojnice, prítomní občania si prezreli aj techniku. Ďalším bodom 
programu bola Spanilá jazda hasičských aut našim mestom, ktorá skončila pri Základnej škole, kde sa 
podával slávnostný obed.

Za veľmi dobre pripravenú oslavu naši hasiči srdečne ďakujú primátorke mesta a celému mestskému 
zastupiteľstvu.

21, júna, požiar vyhlásený o 17.11 hodine, vytiahnutá Tatrovka zo zbrojnice, o 17.18 zásah zrušený.
15. júla, požiar odpadových vód v Hlohovci o 5.34 hodine, pripravená Tatra k výjazdu o 5.42 z opera

čného výjazd zrušený.
16. júla, sme sa rozlúčili našim členom Grajciarom Jozefom starším na Ms. cintoríne .
26. júla, požiar suchého porastu v Trakoviciach o 10.07 hodine. Zasahovali štyria členovia DHZ.

Po príchode do Leopoldova sa v aute pokazil spojkový valec, preto sme na operačné stredisko nahlásili 
poruchu znemožňujúcu výjazd.

30, a 3 L júla, oprava spojkového valca v Tatrovke sa podarilo výmenou za nový valec.
2. augusta, sme rozmiestnili dopravné značky uzáver cesty Gucmanová.
2. augusta, sme poriadali hodovú dísko-zábavu v Spolkovej záhrade.
10. augusta, požiar stohu slamy v Bojničkách o 13.25 hodine, zasahovalo 5 našich členov. Príchod 

do Leopoldova o 20.50 hodine. Na druhy deň 11. sme čistili auto pre veľké znečistenie.
1 .septembra, požiar suchého porastu v Šulekove o 21.21 hodine, keď sme boli pri Ms. úrade bol 

požiarny výjazd zrušený.
12. decembra bola prevedená inventarizácia prostriedkov DHZ, inventarizačnou komisiou Ms. úradu.
14. decembra, školenie veliteľov DHZ v Hlohovci, účasť Kleiman Marián.
31. decembra, sme zabezpečovali ochranu občanov počas Ms. ohňostroja, v počte 7 členov.
Spolupráca s Ms. úradom je na dobrej úrovni, kde nemalú zásluhu na dosiahnutých výsledkoch má

primátorka nášho mesta pani Mgr. Kavuliaková Terézia, za čo jej DHZ ďakuje.
V roku 2019 sme previedli 4 krát námetové cvičenia, 4 krát ukážkové cvičenia, 14 výjazdov 

k požiarom a jeden technický výjazd.
DHZ v Leopoldove eviduje 46 členov, z toho je 8 žien.

V Leopoldove 14. februára 2020. Výročné valne zhromaždenie.



Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove.

Správa revíznej komisie Dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove za rok 2019.

Revízna komisia Dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove, v zložení: 
Ottinger Miroslav, Blesák Andrej a Málik Marek, prekontrolovala účty a finančný 
denník.

Príjmy a výdavky sú riadne zapísané v denníku DHZ, ktorý je  pravidelne 
kontrolovaný revíznou komisiou, ďalej bolo kontrolované, stav požiarnej zbrojnice, 
stav výzbroja, výstroja a ostatného zariadenia DHZ.

Revízna komisia nezistila žiadne závady v účtoch, ani vo vedení pokladničného 
denníka.

Inventarizácia prostriedkov DHZ bola prevedená 12. decembra 2019, 
inventarizačnou komisiou Mestského úradu, bez pripomienok.
Materiálne zásoby sú riadne uskladnené v požiarnej zbrojnici a udržiavané v riadnom 

technickom stave.
Pohonné hmoty sú riadne evidované a kontrolované mesačne Mestským úradom.

Revízori D H Z : Ottinger Miroslav 

Blesák Andrej 

Málik Marek

V Leopoldove 14. februára 2020. Výročná členská schôdza.



Plán hlavných úloh Dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove,
na rok 2020.

1. Vykonáme propagáciu opakujúcich sa preventívnych a ďalších akcii. Využijeme 
k tomu propagačný materiál a rozhlasové relácie, ktoré obdržíme z ÚzO DPO.

2. V spolupráci so Základnou školou v Leopoldove, urobíme nábor detí do krúžku 
celoštátnej hry Plameň, budeme naďalej skvalitňovať prácu s mládežou školského 
a dorasteneckého veku, pričom využijeme dostupnú literatúru. Zameriame sa hlavne 
na nácvik požiamo-technických disciplín.

3. Pozornosť budeme venovať rozvoju členskej základne. Členov DHZ budeme viesť k pocitu 
zodpovednosti pri ochrane ekonomiky a majetku v osobnom vlastníctve pred požiarmi. 
Budeme zvyšovať úroveň riadiacej, organizačnej a kontrolnej činnosti v našom hasičskom

zbore. Budeme dôsledne dodržiavať Stanovy Dobrovoľnej požiarnej ochrany.
4. Preventívno-výchovnú činnosť budeme organizovať podľa zásad, ktorými sa riadi plnenie 

úloh na úseku prevencie. Vykonáme preventívne protipožiarne prehliadky.
Skvalitníme prípravu preventívnych prehliadkevých skupín. Budeme viesť príslušnú 
dokumentáciu o požiarnej prevencii v našom meste.

5. Podľa požiadaviek ÚzO DPO zabezpečíme účasť našich členov na základnom školení.
6. Požiamo-taktické cvičenie prevedieme podľa pokynov ÚzO DPO. Osobitnú pozornosť 

budeme venovať šetreniu pohonných hmôt ako i s vecnými prostriedkami požiarnej 
ochrany. Vykonáme školenie a výcvik zásahovej jednotky,budeme viesť príslušnú 
dokumentáciu o jednotke. Vykonáme besedu so žiakmi Základnej aj Materskej školy .
Budeme organizovať brigády na údržbe požiarnej zbrojnice, výstroja a výzbroja DHZ.
Budeme sa zapájať do kultúrneho a spoločenského života v našom meste,

7. Priebežnú kontrolu prijatých uznesení budeme pravidelne kontrolovať na výborových 
schôdzach.

Plán hlavných úloh bol prerokovaný na Výročnej členskej schôdzi 14. februára 2020.



Uznesenie z výročnej členskej schôdze D H Z, konanej 14. februára 2020.

Výročná členská schôdza prerokovala:

L Správu o činnosti DHZ za rok 2019.
2. Správu o hospodárení DHZ za rok 2019.
3. Návrh plánu hlavných úloh DHZ na rok 2020.

Schvaľuje:

1. Správu o činnosti za rok 2019.
2. Správu o hospodárení za rok 2019.
3. Plán hlavných úloh DHZ na rok 2020.

Ukladá:

ŕ

L Výboru DHZ\ zasielať polročné hlásenia o činnosti na Územný výbor DPO 
v požadovaných termínoch

2. Výboru DHZ zabezpečiť realizáciu úloh vyplývajúcich z  plánu hlavných úloh 
a plnenie uznesenia prijatého na Výročnej schôdzi.

3. Zvolávať mesačne výborové schôdze a štvrťročne členské schôdze. Úzko 
spolupracovať s Mestským úradom v Leopoldove.

4. Členom DHZ zúčastňovať sa členských schôdzi a ďalšej činnosti tak, aby úlohy 
prijaté na Výročnej Členskej schôdzi v Pláne hlavných úloh sa splnili bezo zbytku.

V Leopoldove 14. februára 2020. Výročná členská schôdza.



Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove.

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze DHZ, konanej 14. februára 2020,

Hostia: delegát predseda ÚzO DPO, Ing. Marta Bartošová.
veliteľ ÚzO DPO , Ing. Marián Šiška.

Zástupca primátorky mesta Leopoldov, docent PhDr. Juraj Hladký PhD.

Na Výročnej členskej schôdze, bola účasť 20 členov DHZ,
Schôdzu viedol Kleiman Marián, prečítal návrh programu VČS. Program schôdze bol schválený. 
Privítanie členov DHZ a hostí previedol predseda Chovan František.

Správu o činnosti DHZ za rok 2019 prečítal predseda Chovan František.
Správu o hospodárení za rok 2019 prečítal pokladník DHZ Pataj Ján.
Správu revíznej komisie prečítal Ottinger Miroslav.
Diskusia bola zameraná na výstavbu novej požiarnej zbrojnice, dokončovacie práce, plánovanú 
kolaudáciu. Výšku poplatku za vedenie účtu DHZ vo VÚB. Zabezpečenie auta Tatra 815 proti 
zamrznutiu elektrickým ohrevom. Prevedenie údržby pred emisnou kontrolou a STK, oboch hasičských 
aut v termíne do 26. februára.

Pani Bartošová informovala o členských preukazov, elektronické kartičky člena DHZ, sú neplatné, 
firma zrušila platnosť. Pán Šiška informoval, že sa bude konať okresné taktické cvičenie DHZ, z 
okresov Piešťany a Hlohovec 8. mája 2020 v Hlohoveckom okrese.

Predseda DHZ, prečítal životopis zosnulého člena pána Grajciara Jozefa, ktorého sme odprevadili 
na poslednej ceste 16. júla na miestnom cintoríne.

Zástupca primátorky mesta, poďakoval za pozvanie. Taktiež poďakoval za spoluprácu s mestom 
všetkým členom DHZ.
Plán hlavných úloh pre ďalšie obdobie prečítal Bc. Chovan František a bol jednohlasne schválený. 
Uznesenie z Výročnej členskej schôdze, prečítal Vnučko Martin.

Záver rokovania Kleiman Marián poďakoval členom DHZ, za ich obetavú prácu v DHZ a vyzval 
Členov, aby nepoľavili v doterajšej činnosti.

V Leopoldove 14. februára 2020, Výročná členská schôdza.



Vyplň 2x -  jedno zašli UzV DPO, druhé pre potrebu DHZ 

Dobrovoľný hasičský zbor ..../:k  P. P ? k P š k ........
Zloženie výboru Dl IZ na rok 2020

funkcia meno a priezvisko

Predseda f H M T I Š E K  CHDÝAtf
Podpredseda - 
veliteľ K L E  Í H A E

Podpredseda
prevencie h  AREi< š e n k a

Tajomník ľ-íl4 N n  SEK  CHOl/tN 3c,

Pokladník J  A'N PAT4J

Organizač. ref. ERIK SA H U  L

Ref. mládeže h  A Kŕ i S z E  u  ¿no

Strojník fi/L A E  K L E  í ľ l  A

Mater. tech. 
referent Pe t e r  h o r n i a k

Člen výboru

Člen výboru

Revízor T H K 0 S L 4 1/ O n ! E  E S  K

Revízor A N í) KG J t L E S R K
Revízor

^OílGic K A U k.

dátum
narodenia adresa

Kontaktná adresa na zasielanie pošty:

meno a priezvisko a<

EHQfJri$Ek i  m Ej o ¿f n

L kOPOlbOvt  ^  M . l . Z o X o

pečiatka DHZ

tel. číslo

predseda DHZ


