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Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 14.06.2016



N á v r h 
na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2016 



Predkladá:

Materiál obsahuje:
Mgr. Rudolf Kusý
starosta



Zodpovedný:
RNDr. Jana Ondrová
vedúca odd. hospodárskeho a finančného



Spracovateľ: 
RNDr. Jana Ondrová
vedúca odd. hospodárskeho a finančného
Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
vedúca odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Na rokovanie prizvať: 
zodpovedného a spracovateľa
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3. Dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi

jún  2016
















 










Návrh uznesenia:


Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 takto:

presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 700,00 EUR
FK
EK/A
Zdroj
Prog.
HS
Názov položky
Suma v EUR
0320
63xxxx
41
3.1
0220
Bežné výdavky
+ 700,00
0660
637004
41
6.3
0012
Všeobecné služby
- 700,00



a)  bez pripomienok
b)  s pripomienkami





















Dôvodová správa:

Rozpočet mestskej časti na rok 2016 schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 15. decembra 2015 uznesením MZ č. 10/06, súčasne v bode C splnomocnilo starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami. 

Navrhovaná zmena rozpočtu vychádza zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. b) zákona je obec povinná zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie.

V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. c) zákona je obec ďalej povinná zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru obce.

V zmysle ust. § 30 ods. 1 zákona zdolávanie požiarov, záchranné práce vykonáva Hasičský a záchranný zbor, ktorý je zložený z príslušníkov a je zriadený osobitným predpisom. V zmysle ust. § 30 ods. 2 zákona činnosti podľa ods. 1 cit. paragrafu vykonávajú tiež hasičské jednotky, t.j. o.i. aj dobrovoľný hasičský zbor obce. 

V zmysle článku 40 (pôsobnosti mestskej časti v oblasti ochrany pred požiarmi) písm. d)  a e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len Štatút BA) mestská časť zriaďuje miestny hasičský zbor (v súčasnosti dobrovoľný 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 BA spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ďalej zabezpečuje odbornú prípravu miestneho hasičského zboru.

V zmysle ust. § 33 ods. 1 a 2 zákona obec zriadi na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác dobrovoľný hasičský zbor obce. Obec nemusí zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce, o.i. ak na základe dohody medzi obcou a o.i. napr. občianskym združením zaradeným do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov bude plniť aj úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce toto občianske združenie zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva povinnosť obce (v zmysle Štatútu BA povinnosť mestskej časti na území mestskej časti) zriadiť dobrovoľný hasičský zbor, avšak je tu možnosť uzatvoriť dohodu o spolupráci medzi obcou a občianskym združením zaradeným do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, ktoré bude plniť aj úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce. 

Nakoľko mestská časť nemá zriadený vlastný dobrovoľný hasičský zbor a nemá v súčasnej dobe na to vyčlenené prostriedky, ako aj nemá na uvedenú povinnosť vytvorené personálne kapacity, uzatvorila s občianskym združením – Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava Nové Mesto (ďalej len „OZ“) dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi, a to za účelom plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej len „dohoda“). 

Občianskeho združenie – Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava Nové Mesto, s ktorým je uzatvorená priložená Dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi, je zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v kategórii “C“.

Dobrovoľný hasičský zbor obce je v zmysle zákona považovaný za hasičskú jednotku, pričom v zmysle ust. § 37 ods. 1 písm. je zriaďovateľ povinný:

a) 	vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej jednotky a na ten účel zriadiť hasičskú stanicu alebo hasičskú zbrojnicu, a zriadiť odborné služby,
b) 	zabezpečiť materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác,
c) 	zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie zamestnancov a členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, 
d) 	zriadiť ohlasovňu požiarov,
e) 	zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
f) 	zabezpečiť príjem a prenos správ a informácií na vykonávanie zásahovej činnosti,
g) 	zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov a členov hasičskej jednotky,
h) 	zabezpečiť vykonanie preventívnych zdravotných prehliadok zamestnancov a členov hasičskej jednotky podľa osobitných predpisov, 
i) 	poskytovať na vyžiadanie územne príslušnému okresnému riaditeľstvu údaje o materiálno -technickom vybavení a zásahovej činnosti hasičskej jednotky.

Nakoľko medzi mestskou časťou a OZ prišlo k uzatvoreniu dohody, tieto povinnosti prešli na OZ a mestská časť je povinná poskytnúť na vyššie uvedené plnenie povinností, prostredníctvom napojenia na rozpočet mestskej časti, finančné zabezpečenie; pričom je predložený návrh na schválenie úpravy rozpočtu. 




