Dobrovoľný hasičský zbor Nemce
Plán hlavných úloh Dobrovoľného hasičského zboru Nemce na rok 2020
1/ Organizačná činnosť:
a) zabezpečiť rokovanie výboru najmenej 1x za dva mesiace a zvolať členskú
schôdzu najmenej 1x v roku,
b) polročne podávať hlásenia o činnosti na OV DPO a podávať hlásenia po
ukončených akciách, ako jarné upratovanie, ochrana lesov a trávnatých porastov pred
požiarmi, vykurovacie obdobie. Uverejňovať k týmto akciám články v Nemčianskych
novinách a na propagačných tabuliach v obci a v priestoroch kultúrneho domu.
c) zakúpiť členské známky na rok 2020 pre 41 členov hasičského zboru,
d) v priebehu roka prijať dvoch nových členov do hasičského zboru.

2/ Preventívno – výchovná činnosť:
a) zabezpečiť odvysielanie upozornení v miestnom rozhlase za účelom výchovy
občanov k predchádzaniu vzniku požiarov
b) prostredníctvom propagačných plagátov na nástenkách pôsobiť výchovne na
spoluobčanov a najmä mládež,
c) beseda s deťmi v Materskej škole Nemce, ukážka hasenia malého požiaru
v spolupráci s preventivárom obce Ing. Slovákom,

3/ Akcieschopnosť hasičského zboru:
a) venovať sústavnú pozornosť údržbe výstroja, výzbroje, údržbe techniky,
zazimovaniu,
b) vykonávať pravidelné kondičné jazdy s technikou a viesť k tomu dôslednú
evidenciu výjazdov a kondičných jázd,
c) v prípade organizovania základného kurzu hasičov Odbornou školou Martin alebo
Technickou univerzitou vo Zvolene odbor PO v roku 2020 v rozsahu 40 hodín
zabezpečiť vyškolenie ďalších aspoň 2 členov hasičského zboru,
d) starať sa a udržiavať techniku, výstroj a výzbroj vo vybavení hasičského zboru
v skupine „B“. Doplniť potrebný materiál, výzbroj a výstroj aj pre ďalších nových

členov DHZO, ktorí absolvujú v priebehu roka 2020 základný kurz členov DHZO.
Na tento materiál a potrebnú špeciálnu techniku využívať prostriedky poukázané
obci zo ŠR ako účelové prostriedky a tiež z finančného transferu obce pre hasičský
zbor,
e) zúčastniť sa okrskového taktického cvičenia v prípade jeho zvolania, ako aj iných
hasičských cvičení a školení podľa pozvánok.

4/ Kultúrno – športová činnosť :
a) zabezpečiť účasť aspoň jedného hasičského družstva na územnej súťaži DHZ
organizovanej ÚzO DPO SR Banská Bystrica v mesiaci máj - jún 2020 v obci Hronsek
v kategórii MUŽI a prejednať na výbore možnosti zostavenia a zapojenia jedného hasičského
družstva v kategórii MUŽI NAD 35 ROKOV,
b) zabezpečiť predplatné časopisu Požiarnik na rok 2020 pre DHZ Nemce,
c) zúčastniť sa s jedným súťažným družstvom XIV. ročníka Medzinárodnej súťaže vo
varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera organizovanej obcou Nemce dňa ...........
.................... 2020.

5/ Ostatná činnosť:
a) podľa potreby obce zabezpečiť pomoc členmi DHZ na akciách a brigádach
organizovaných obcou tak, aby sa týchto akcií zúčastňovalo v priebehu roka čo
najviac členov v mladšom a strednom veku.
b) na základe dohody s organizátorom akcie Nemčiansky beh – ADRIM a Marathon
zabezpečiť asistenčnú hliadku spolu s technikou z radov našich dobrovoľných
hasičov,
c) zabezpečiť asistenčné hliadky podľa požiadaviek obce na akcie organizované
obcou Nemce,
d) poukázať cez Vyhlásenie k dani z príjmu za rok 2019 pre účely príjmu 2 % dane
aspoň od polovice hasičov zboru či už cez vlastné Vyhlásenie, alebo cez známych
a rodinných príslušníkov, ktorý poberali v roku 2019 príjem zo závislej činnosti.
Za plnenie úloh zodpovedný: výbor DHZ

V Nemciach, 15.2.2020

