STANOVY
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
Bojničky
PREAMBULA
Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, v nadväznosti
na tieto tradície je DHZ Bojničky pripravený poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti
i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi
a živelnými pohromami.
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
Článok 1.
1. Názov: Dobrovoľný hasičský zbor Bojničky
2. Sídlo: Bojničky 90, 920 55 Bojničky
3. Pôsobnosť: vzťahuje sa na celé územie Slovenskej republiky
DRUHÁ HLAVA
POSLANIE A ÚLOHY
Článok 2.
1. Dobrovoľný hasičský zbor Bojničky (ďalej len DHZ Bojničky) je jednotným, účelovým,
humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom
SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku
vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami.
2. Hlavným cieľom DHZ Bojničky je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo
na území obce Bojničky, ale aj na celom území Slovenskej republiky v duchu týchto stanov
a právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi najmä:
a) zásahovej činnosti, technickej pomoci,
b) protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom,
c) odbornej prípravy, školenia a výcviku a previerok pripravenosti dobrovoľného hasičského
zboru (ďalej len DHZ),
d) výchovy detí a mládeže,
e) spolupráce so samosprávou a právnickými osobami,
g) verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti,
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h) zveľaďovania dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi
i) cezhraničnej spolupráce.
3. DHZ Bojničky orientuje svoju činnosť predovšetkým na realizáciu ustanovení zákona o ochrane
pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov. Podľa osobitných predpisov zabezpečuje plnenie
úloh CO.
4. DHZ Bojničky okrem iného plní aj ďalšie úlohy: a to získava, vychováva a odborne pripravuje
vo vzdelávacom zariadení DPO SR a na úrovni kraja, okresu, okrskov a obce osoby na plnenie
aktivít a na splnenie požiadaviek odbornej spôsobilosti vyplývajúcich zo zákona o ochrane
pred požiarmi. Zapája deti a mládež do práce v DPO SR.
5. DHZ Bojničky spolupracuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR)
a ďalšími orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, fyzickými a právnickými osobami
a inými občianskymi združeniami, ktoré sledujú podobné záujmy.
TRETIA HLAVA
ČLENSTVO
Článok 3.
1. Členstvo v DHZ Bojničky je dobrovoľné.
2. Členom môže byť fyzická alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá
súhlasí s cieľom a úlohami DHZ Bojničky a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v týchto
stanovách.
3. Potvrdením o členstve je členský preukaz DHZ Bojničky.
4. Členov DHZ Bojničky delíme na prípravku, dorast, riadnych, čestných a iných členov.
5. Prípravka: vo veku od 8 do 15 rokov. Nemajú právo voliť.
Dorast:

vo veku od 15 do 18 rokov. Nemajú právo voliť.

7. Riadnym členom je možné sa stať až po dosiahnutí veku 18 rokov. Majú právo voliť a byť
volení.
8. Čestní členovia DHZ Bojničky, ide o členov, ktorí zo zdravotných, alebo iných dôvodov sa
nemôžu podieľať na aktívnej činnosti DHZ Bojničky. Nemajú právo voliť a byť volení.
9. Iní členovia DHZ Bojničky sú prispievatelia, darcovia a pod.
10. Členstvo v DHZ Bojničky od veku 6 až 18 rokov je podmienené písomným súhlasom zákonného
zástupcu.
11. Členstvo fyzickej osoby vzniká:
a) registráciou písomnej, vlastnoručne podpísanej prihlášky predsedom DHZ Bojničky,
schválenej výborom DHZ Bojničky a členskou schôdzou DHZ Bojničky. Registrácia sa vykoná
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ku dňu podania prihlášky. Ak uchádzač o členstvo nespĺňa podmienky ustanovené týmito
stanovami, registrácia sa nevykoná,
b) udelením čestného členstva.
12. Riadne členstvo fyzickej osoby je možné obvykle len v jednom DHZ. Súbežné členstvo,
z dôvodu zvyšovania vzdelávania, v DHZ pôsobiacich pri vzdelávacích inštitúciách (školy,
univerzity), je možné len pri zachovaní pôvodnej registrácie v rámci DHZ Bojničky. Potvrdenie
o súbežnom členstve sa vyznačí v členskom preukaze.
13. Podporujúci člen nevykonáva aktívnu činnosť v DHZ Bojničky, ale materiálne a finančne
podporuje činnosť DHZ Bojničky. Na rozhodovaní sa podieľa s hlasom poradným.
14. Čestný člen je fyzická osoba, ktorá nie je, nebola alebo nemôže byť riadnym členom, ale napriek
tomu sa významnou mierou podieľa, alebo podieľala na podpore činnosti niektorého
zo základných alebo riadiacich článkov organizačnej štruktúry DHZ Bojničky. Čestné členstvo
udeľuje výročná členská schôdza na základe odporúčania výboru DHZ Bojničky.
Článok 4.
1. Člen má právo:
a) podľa svojich možností a schopností zapájať sa do ktorejkoľvek činnosti DHZ Bojničky
vymedzenej týmito stanovami,
b) vo svojom DHZ hlasovať a predkladať návrhy,
c) voliť a byť volený do funkcií v DHZ Bojničky po dovŕšení 18 rokov veku,
d) nosiť rovnošatu, odznaky odbornosti a vyznamenania,
e) odvolať sa proti rozhodnutiam orgánov DHZ Bojničky,
f) na prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov všetkých stupňov v súlade
so zákonom o prístupe k informáciám.
2. Člen má povinnosť:
a) dodržiavať stanovy, plniť uznesenia a úlohy, ktorými je poverený príslušným orgánom DHZ
Bojničky a zvyšovať si odborné vedomosti,
b) podľa svojich možností a schopností aktívne sa zúčastňovať na práci DPO SR,
c) chrániť

znak,

zástavu, vyznamenania,

pečiatku,

a nepoškodzovať dobré meno organizácie.
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Článok 5.
1. Každý člen má právo na základe svojho rozhodnutia vstúpiť do DHZ Bojničky a z neho vystúpiť,
prípadne sa registrovať do iného DHZ. Dvojité členstvo v DPO SR alebo inom DHZ je však
neprípustné a je porušením týchto stanov.
2. Členstvo v DHZ Bojničky zaniká: vystúpením, zrušením, vylúčením, úmrtím a zánikom DHZ
Bojničky.
3. Ak člen svojím konaním poškodí dobré meno DHZ Bojničky, alebo ak neplní základné
povinnosti, môže Členská schôdza DHZ ukončiť jeho členstvo v DHZ Bojničky.
4. Prostriedky výchovného pôsobenia:
a) písomné napomenutie,
b) odvolanie z funkcie,
c) zrušenie členstva a vylúčenie z radov DHZ Bojničky.
5. Ak bol člen vylúčený alebo mu bolo zrušené členstvo, môže po uplynutí troch rokov a pominutí
dôvodov, za čo bol vylúčený, požiadať o prijatie do DHZ. Proti uloženému trestu sa môže člen
odvolať.
ŠTVRTÁ HLAVA
VYZNAMENIA A ČESTNÝ TITUL
Článok 6.
Za príkladnú činnosť, pomoc a podporu DHZ Bojničky možno členom udeliť vyznamenania, čestný
titul a čestnú zástavu. Nečlenom možno udeliť vyznamenania. Podmienky, druh a spôsob
udeľovania a odnímania vyznamenaní a povyšovania riešia osobitné štatúty.
PIATA HLAVA
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Článok 7.
1. Orgány DHZ:
a) Výročná členská schôdza DHZ (ďalej len VČS DHZ)
b) Členská schôdza DHZ (ďalej len ČS DHZ)
c) Výbor DHZ
d) Revízna komisia (revízor) DHZ
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2. Najvyšším orgánom DHZ je VČS DHZ. Koná sa jedenkrát v roku a zvoláva ju výbor DHZ.
Schvaľuje správu výboru o činnosti a hospodárení, plán činnosti a rozpočet.
3. Raz za 5 rokov sa volí výbor DHZ, a to: predseda, veliteľ DHZ a ďalší členovia výboru, revízna
komisia (ďalej len RK). Zmeny v orgánoch DHZ môže vykonať každá členská schôdza DHZ,
pokiaľ sú k tomu vážne dôvody.
4. Členská schôdza DHZ je najvyšším orgánom v čase medzi dvoma VČS DHZ. Schádza sa podľa
potreby, spravidla dvakrát v roku a zvoláva ju výbor DHZ.
5. Výbor DHZ riadi činnosť DHZ medzi ČS DHZ. Schádza sa podľa potreby, najmenej však 4-krát
v roku.
6. Spolupracuje s obecným zastupiteľstvom, starostom obce pri zabezpečovaní úloh ochrany
pred požiarmi a rozvoja obce .
7. Revízna komisia - revízor kontroluje hospodárenie DHZ a sleduje plnenie prijatých úloh v DHZ.
O výsledku podávajú správu ČS DHZ a VČS DHZ.
8. Štatutárnym zástupcom DHZ je prípravný výbor. Jeho členovia konajú spoločne
ŠIESTA HLAVA
ZÁSADY ROKOVANIA A ROZHODOVANIA
Článok 8.
1. Vo vnútornom živote DHZ Bojničky, svojich právach a povinnostiach sú si všetci členovia rovní.
2. Rozhodnutia a voľby vo všetkých orgánoch DHZ Bojničky sú uskutočňované verejným alebo
tajným hlasovaním. Orgány sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov
a rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.
3. Každé uznesenie je záväzné pre členov toho orgánu, ktorý ho prijal.
4. Uznesenia orgánu vyššieho stupňa voči orgánom nižších stupňov sú záväzné.
Článok 9.
Ak ktorýkoľvek volený člen a funkcionár DHZ Bojničky počas volebného obdobia stratí dôveru,
neosvedčí sa, alebo nevykonáva svoju funkciu k spokojnosti orgánu, ktorý ho zvolil, má tento orgán
právo odvolať ho a na jeho miesto zvoliť, alebo navrhnúť niekoho iného.
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SIEDMA HLAVA
ZÁSADY HOSPODÁRENIA
Článok 10.
1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Zdrojom majetku sú
hlavne:
a) členské príspevky,
b) príjmy z vlastnej činnosti,
c) pôžičky, úvery, úroky,
d) dary od fyzických a právnických osôb,
e) dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí,
f) príjmy z prenájmu a požičiavania majetku,
g) granty z fondov EÚ a VÚC.
2. Prostriedky združenia možno použiť výlučne na zabezpečenie cieľov združenia v zmysle Stanov
združenia.
3. Členovia združenia nemajú právny nárok na podiely z výsledkov hospodárenia združenia alebo
iných príjmov.
4. Majetok združenia nemožno darovať.
5. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.
6. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. Návrh rozpočtu predkladá
predseda členom na VČS.
Článok 11.
Členský príspevok je vo výške 5,- Eur na rok, ak sa výbor DHZ nerozhodne inak.
Článok 12.
Funkcionárom všetkých orgánov DHZ Bojničky v súvislosti s výkonom funkcie náleží poskytnutie
náhrady preukázaných výdavkov podľa všeobecne platných právnych predpisov.
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ÔSMA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Článok 13.
1. DHZ Bojničky má svoje symboly: znak, zástavu, pečiatku, logo, rovnošatu, vyznamenania,
hodnosti. Má svoj sviatok, 4. mája na počesť patróna hasičov – Sv. Floriána.
Článok 14.
1. Pri zmene organizačnej štruktúry DHZ Bojničky volené orgány DHZ Bojničky zanikajú a volia
sa nové.
2. DHZ Bojničky ako združenie zaniká:
a) len v prípade dobrovoľného rozpustenia, alebo zlúčenia s inou organizáciou po odsúhlasení
VČS.
b) právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.
DEVIATA HLAVA
ÚČINNOSŤ
Článok 15.
1. Stanovy DHZ Bojničky nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie/obnovenia na Obecnom úrade
v Bojničkách.
2. Nevyhnutné zmeny v Stanovách DHZ Bojničky po dobu funkčného obdobia môže vykonávať
VČS.
3. Stanovy DHZ Bojničky strácajú účinnosť dňom ich zrušenia, pozastavenia na Obecnom úrade
v Bojničkách.
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