DODATOK č. 1/2012
ŠTATÚTU MESTA SVIT
Mestské zastupiteľstvo vo Svite, v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a na základe § 11 a § 24 ods.
1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), vychádzajúc z Európskej charty
miestnej samosprávy, vyhlásenej Radou Európy, v y d á v a pre katastrálne územie mesta Svit tento

Dodatok č. 1/2012
Štatútu mesta Svit
Štatút Mesta Svit zo dňa 26.08.2010 sa mení a dopĺňa takto:
Čl. I
1) Článok 22 sa mení a znie:
„Článok 22
Mestský hasičský zbor
1. Vo Svite pôsobí Mestský hasičský zbor zriadený mestským zastupiteľstvom v zmysle platných
právnych predpisov.
2. Mestské zastupiteľstvo určuje objem finančných prostriedkov a rozsah technických prostriedkov
potrebných na jeho činnosť s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany
podľa požiarneho nebezpečenstva v meste.
3. Na čele mestského hasičského zboru je veliteľ, ktorého na návrh spravidla Dobrovoľného
požiarneho zboru a po schválení riaditeľstvom HaZZ SR vymenúva do funkcie a odvoláva
z funkcie primátor.
4. Veliteľ mestského hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
5. Mestský hasičský zbor:
- vykonáva záchranu osôb a hasiace práce pri zdolávaní požiarov na území mesta a poskytuje
pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania
požiarov mimo územia mesta,
- vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,
- poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných
pohrôm a mimoriadnych udalostí,
- zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred
požiarmi,
- podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných hasičských zborov,
požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,
- podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany mesta, vedie
dokumentáciu svojej činnosti,
- podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,
- podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej ochrany,
- plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora.
6. Postavenie a samotnú činnosť mestského hasičského zboru upraví mestské zastupiteľstvo
všeobecne záväzným nariadením mesta, ktorým sa vyhlási Požiarny poriadok mesta Svit.
7. Organizácia, riadenie a početné stavy mestského hasičského zboru sú upravené zákonnou
pôsobnosťou primátora mesta.
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8. V rámci zabezpečenia represívneho zásahu môže byť uzavretá zmluva s profesionálnym
hasičským zborom.“
Čl. II
1) Dodatok č. 1/2012 Štatútu mesta Svit bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 09.01.2012
a zvesený dňa 26.01.2012 bez pripomienok občanov. Dodatok č. 1/2012 Štatútu mesta Svit
schválilo MsZ vo Svite na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012 uznesením č. 5/2012.
2) Dodatok č. 1/2012 Štatútu mesta Svit nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyvesení
(publikovaní), t.j. dňa 11.02.2012.

Vo Svite 27.01.2012

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta Svit

Doložky :
•

Uvedený návrh tohto dodatku štatútu bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli
mesta:

dňa : 09.01.2012
•

pečiatka

podpis: ..................................

Uvedený štatút bol zvesený z úradnej tabule mesta :

dňa : 13.02.2012
•

podpis: ..................................

Uvedený dodatok štatútu bol po jeho schválení mestským zastupiteľstvom vyvesený
(vyhlásený) na úradnej tabuli mesta :

dňa : 27.01.2012
•

pečiatka

pečiatka

podpis: ..................................

Uvedený štatút nadobudol účinnosť

dňa : 11.02.2012

pečiatka

podpis: ..................................
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