Dobrovoľný hasičský zbor DHZ Čelovce
je občianskym združením v súlade so zákonom SNR 83/1990 Zb s právnou subjektivitou, je základnou
organizačnou jednotkou DPO SR. V súčasnosti má 28 členov, riadi sa Stanovami DPO SR a ostatnými
vnútornými dokumentami. Činnosť DHZ riadi volený výbor DHZ. Členom môže byť občan po dovŕšení
15 rokov. Náplň práce členov výboru DHZ upresňuje metodický pokyn: Deľba práce funkcionárov vo
výbore DHZ.
Dobrovoľný hasičský zbor obce DHZO
nie je právnická osoba, ale zariadenie MÚ v súlade so zákonom 314/2004 Z.z. § 15,ods1,pís.b. Jeho
členmi sú spravidla členovia DHZ ( nie je to podmienkou) vo veku nad 18 rokov, zdravotne spôsobilí a
spôsobilí na právne úkony (§ 33). Výber hasičskej jednotky z členov DHZ je z praktického hľadiska,
členovia jednotky majú základné skúsenosti v pôsobení, sú odborne spôsobilý, majú odbornú
prípravu členov hasičskej jednotky. Veliteľa DHZO menuje obec, po schválení Okresným riaditeľstvom
hasičského a záchranného zboru ( OR HaZZ) s prihliadnutím na stanovisko DHZ. Zákon 314/2004 Z.z. v
znení neskorších predpisov stanovuje povinnosti zriaďovateľa a na druhej strane členov a veliteľa
DHZO, tiež financovanie činnosti, materiálne zabezpečenia a i. DHZO sú zriadené zo zákona, DHZ z
vôle občanov. Ide o dva rozdielne hasičské jednotky. Z uvedeného je zrejmé, že vo vzťahu DHZ –
DHZO nie je nadriadenosť, ani podriadenosť. DHZO podlieha pod operačné stredisko HaZZ, DHZ sa
riadi Stanovami DPO SR. Teda v prípade požiaru, povodne, dopravnej nehody alebo riešenia inej
mimoriadnej situácie zasahuje predovšetkým DHZO, v zmysle Stanov DPO SR sú však povinní podľa
svojich možností a schopností sa zúčastňovať všetci členovia DHZ, pričom ich zaradenie pri zásahu
určí veliteľ zásahu.
Financovanie DHZO:
financované formou dotácie SR cez DPO SR a následne cez obec podľa zaradenia do celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov. Dotácia je účelovo viazaná a týka sa výlučne DHZO, ide
predovšetkým o úhradu nákladov na údržbu, doplnenie výbavy, BOZP ( odev, obuv), školenia a je
doplnením nároku na uspokojenie potrieb požiarnej ochrany.
Financovanie DHZ:
Činnosť DHZ je financovaná z členských príspevkov a podpory zo strany obecného úradu Čelovce.

