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Správa o činnosti O H Z Turany za roky 2010
Vážený p. starosta, p. poslanci a poslankyne OZ Turany, predkladám Vám správu o činnosti OHZ Turany za rok 2010
Obecný hasičský zbor Turany bol zriadený obcou Turany uznesením obecného zastupiteľstva Turany zo dňa 18.06. 2004
v zmysle § 15 Zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších predpisov ako jednotka obce na zdolávanie
poţiarov a iných mimoriadnych udalostí. Jednotka pracuje pod vedením veliteľa p. Maťku Romana, má 28 členov. Je priamo
podriadená starostovi obce a OZ Turany. Svoju činnosť vedie v zmysle vyhlášky MV SR č. 611/2006 o hasičských jednotkách,
iných rezortných predpisov a nariadení a v zmysle nariadení obce Turany.
OZ Turany menovalo na funkciu veliteľa OHZ osobu, ktorá má poţadovanú odbornú spôsobilosť, so súhlasom OR HaZZ v
Martine . Členovia jednotky sú menovaný starostom obce, väčšina členov, ktorý sú zaradený do OHZ má absolvovaný základný
kurz príslušníkov hasičských jednotiek alebo člena obecného hasičského zboru. Všetci členovia OHZ kaţdoročne absolvujú
školenie a výcvik pouţívateľov dýchacej techniky, ktorý sa vykonáva 1x ročne v protiplynovom výcvikovom stredisku, v roku
2010 to bolo 17. apríla, školenie pracovníkov zúčastňujúcich sa na prevádzke a údrţbe vozidiel, školenie poskytovania prvej
predlekárskej pomoci, zdravotné prehliadky, odbornú spôsobilosť obsluhovať rádiové zariadenia, 6 členovia kurz obsluhy
motorových píl a 8 členovia psychologické vyšetrenie vodičov vozidiel z právom prednosti v jazde.
OHZ Turany v zmysle vyhlášky MV SR č. 61/2006 a vlastných moţností a vybavenia zabezpečuje strojnú sluţbu, protiplynovú
sluţbu, spojovaciu sluţbu a od roku 2008 povodňovú záchrannú sluţbu. Vedie predpísanú dokumentáciu a to stráţnu knihu,
knihu hlásených prípadov, knihu jázd a prevádzky hasičských vozidiel, knihy prevádzky agregátov, dokumentáciu strojnej,
spojovacej, protiplynovej a povodňovej záchrannej sluţby. V súčasnosti vykonávame prípravy na vykonávanie hasičskej
záchrannej sluţby, vybavením potrebnej výstroje a výzbroje vo vozidle Mercedes Benz G.
Organizácia jednotky je taká, ţe nonstop majú sluţbu traja členovia pripravený vykonať výjazd do limitu 5 minút.
Na príjem hlásení o mimoriadnych udalostiach má jednotka mobilný telefón nonstop na tel. čísle 0905 250 150, na spojenie počas
zásahu vlastnú rádiovú sieť zo základňovou, tromi vozidlovými a dvoma ručnými rádiostanicami , pracujúcich na frekvencii
169,175 a 169,225 MHz. Ročný poplatok za prevádzku RDST je 57,60.- eur Hlavným operátorom strojnej sluţby je p. Haľama
Róbert, ktorý aj podpisuje ţiadanky na prepravu ako osoba zodpovedná za autoprevádzku, operátor spojovacej sluţby je. P.
Maťko Roman , technikom protiplynovej sluţby je. P. Mateáš Ľubomír a povodňovej sluţby je p. Murček Juraj
V materiálno – technickom vybavení OHZ nenastal od roku 2010 výrazný posun k lepšiemu, pričom sa podarilo nadobudnúť len
jeden ks zásahového obleku , aj to za sponzorské financie, za ktoré ďakujeme p. Kručínskemu, v roku 2010 bolo zakúpených 15
ks gumených čiţiem, 3 ks zásahových čiţiem a 4 ks neoprénových prsačiek, ďalej spomeniem techniku aj s jej stavom.
Osobné ochranné pomôcky:
- 230ks pracovných odevov PS II UBO
- 14 ks zásahový kabát a zásahové nohavice Fireman III, Fireman V
- 14 ks zásahová obuv HAIX, Zeman
- 14ks zásahové prilby MSA Galet, Kaliszt + kukly
- 14ks zásahové rukavice Holík
- 9 ks autonómny dýchací prístroj SATURN S 7, S 5, 4 ks SATURN S 2
- 3 ks autonómny dýchací prístroj PLUTO
- 4 ks oblekov proti sálavému teplu OL 2
- 4 ks neoprénových prsačiek
- 15 ks gumených čiţiem
- 6 ks lampášov
Technika:
- CAS 32 Tatra 148 - vozidlo obec Turany zakúpila v roku 2002 od správcu konkurznej podstaty Drevina Trade s.r.o. za
sumu 70.000.- Sk, je plne funkčná, v roku 2004 vykonané čiastočné vyváranie karosérie, výmena pneumatík, GO kardanu
náhonu prevodovky, kardanu náhonu čerpadla, GO čerpadla a výtlačných guľových ventilov, oprava a nastavenie bŕzd,
brzdových kľúčov, oprava náboja zadného kolesa, výmena spojkového valca, výmena oleja v prevodovke, diferenciáloch,
vozidlo pravidelne absolvuje STK a EK, vozidlo je v pohotovosti vo výjazde, má 6000 l vody, výkon čerpadla 3200l/min,
posádka 1+2, vhodné na hasenie poţiarov z veľkou potrebou vody, dodávku vody, má dobú dostupnosť v teréne, avšak je
uţ z časti opotrebované, plánujeme na ňom vykonať kompletnú GO , slabo brzdí, prejavuje sa vôľa v riadení, tečie
prevodovka, netesnia guľové ventily, začínajúca korózia, plánujeme zahájiť generálnu opravu aţ po vybudovaní garáţí.
V roku 2010 boli na vozidle vymenené pneumatiky, ktoré sme dostali od OR HaZZ v Martine, za čo ďakujeme p. Ivanovi
Váňovi. Ide o síce pouţívané, ale zachovalé pneumatiky z vozidla CAS 32 jednotky OR HaZZ, ktoré išlo do GO.
- CAS K 25 L 101 - vozidlo darované obci Turany bezodplatným prevodom od Krajského riaditeľstva HaZZ v Ţiline
v roku 2006, vozidlo vo výbornom stave z hľadiska motorickej a podvozkovej časti, karoséria s časti zkorodovaná. Na
vozidle vykonané výmena pneumatík a autobatérií, v roku 2009 vykonaná kompletná GO karosérie firmou Florian s.r.o. ,
v súčasnosti vo výjazde ako prvovýjazdové vozidlo, má 2500 l vody, je v ňom uloţené kompletné príslušenstvo na
vykonanie aj toho najnáročnejšieho zásahu, je vybavené kombinovaným čerpadlom na nízkotlak a vysokotlak, hasenie
vodnou hmlou, osádka vozidla 1+8, vo výbave vozidla je Plávajúce čerpadlo, kalové čerpadlo HERON, elektrocentrála
HERON, prostriedky na ekologické havárie, , výzbroj na rozoberanie konštrukcií, hadicové vedenie 300 m „C“ 52, 400 m
„B“ 75, pravidelne vykonávame drobné opravy a vylepšovanie uloţenia materiálu.
- DVS 12 Avia 30
- vozidlo obec Turany zakúpila v roku 2002 od správcu konkurznej podstaty Drevina Trade s.r.o za
40.000.- Sk, je plne funkčná, po GO karosérie, v rokoch 1997 – 1999 vykonaná GO motora, GO bŕzd a riadenia, zakúpené
nové pneumatiky, v roku 2003, 2004 vykonaná oprava alternátora, hlavy motora, olejovej vane, tachometra, el. inštalácie,

výmena oleja a boli zakúpené nové akumulátory, vozidlo pravidelne absolvuje STK a EK. Vo vozidle je vo výbave
striekačka PS 12 a slúţi na prepravu hasičského druţstva a dodávku vody z vodných zdrojov pri väčších poţiaroch ,
prepravu hasičských druţstiev na súťaţe, vozidlo má značne ojazdené pneumatiky, plánujeme výmenu v roku 2010,
takisto je veľká vôľa a šramot v diferenciály, ktorý plánujeme opraviť v roku 2012
- CAS 25 Š 706 RTHP - vozidlo v súčasnosti nepojazdné, zdevastované vandalmi, vo veľmi zlom technickom stave, pre
OHZ Turany nepotrebné, v súčasnosti dočasne odhlásené z evidencie ţiadame o jeho darovanie obci Krpeľany, ktorá
prejavila oň záujem.
- TATRA 815 ŤAHAČ – vozidlo nadobudnuté darovaním od KR HaZZ v Ţiline v roku 2007 bezodplatným prevodom ,
v dobrom technickom stave, vozidlo vyuţívame na zásahy a pomocné činnosti, prepravu materiálov, zabezpečovanie akcií
v obci , vykonávanie ukáţok a prezentácií OHZ Turany , v zimnom období vyprosťovanie skríţených kamiónov v obci
Turany, v roku 2010 sme na ňom svojpomocne vykonali výmenu podlahy korby, opravu elektropneumatiky, posilovača
riadenia, na vozidle sú ojazdené pneumatiky, navyše
- Mercedes Benz G - vozidlo darované obci Turany Krajským riaditeľstvom HaZZ v Ţiline bezodplatným prevodom
v roku 2007, bolo po dopravnej nehode, v roku 2011 bola vykonaná generálna oprava vozidla fa Autoservis Líška Peter,
cena za opravu vozidla , ktorú zaplatila obec Turany bola 3.389.- eur, zvyšných 3000.- eur bolo uhradených z financií,
ktoré získal starosta obce sponzorsky. Tu podotknem, ţe takýto typ vozidla nám chýbal, je vhodné a vykonávame na ňom
všetky zásahy spojené z hasičskou záchrannou sluţbou, ktorú začíname vykonávať.
- Praga V3S valník – vozidlo darované obci Turany krajským riaditeľstvom HaZZ v Ţiline bezodplatným prevodom v roku
2007, vozidlo pojazdné v dobrom technickom stave, v súčasnosti dočasne vyradené z evidencie motorových vozidiel, je na
ňom zhnitá korba a treba vykonať výmenu prevádzkových kvapalín, odhadované náklady sú 500.- eur, vozidlo plánujeme
vyuţívať na podporné činnosti, zabezpečenie dreva na kúrenie, pomocné práce pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice,
a likvidácia poţiarov v neprístupnom lesnom teréne
- VAZ 2105 ( lada ) – vozidlo darované obci Turany krajským riaditeľstvom HaZZ v Ţiline bezodplatným prevodom,
pojazdné v súčasnosti dočasne odhlásené z evidencie, ţiadame o jeho odpredaj
- DS 16 - nutná GO
- PS 12 2 ks – obidve striekačky po GO , plne funkčné
- Plávajúce čerpadlo AQUAFAST - plne funkčné
- Odsávač dymu POD 90 - plne funkčný
- Osvetľovací agregát BLA 3 v súčasnosti na základe zmluvy je uskladnený v hasičskom múzeu Priekopa, stále je
vlastníctvom obce Turany
- Hadicový príves – len príves bez príslušenstva, darovaný obci Turany Krajským riaditeľstvom HaZZ v Ţiline v roku 2007
- Prívesný primiešavač – len príves, bez príslušenstva, v súčasnosti v hasičskom múzeu v Priekope, stále je však majetkom
obce Turany
- Motorový čln Tropic s motorom Thomos, + 4 záchranné vesty pre dospelých a 2 pre deti
- Motorová striekačka PS 8 – v súčasnosti mimo prevádzky, je nutné vykonať drobné opravy
Kompletnosť a stav nám zverenej techniky , vecných prostriedkov a drobného hmotného majetku je kontrolovaná vţdy
v decembri pri inventarizácii majetku obce, v komisii na kontrolu OHZ bola v roku 2010 p. Feriančeková a p. Gabčová, pri tejto
sa nezistili ţiadne rozdiely v skutkovom stave, postupne sa snaţíme vyraďovať nepotrebné a zničené veci, prevaţne zdedené
z minulosti, aj v roku 2010 sa vyradila značná časť nepotrebného a zničeného vybavenia. Prevaţnú časť všetkých opráv vykonali
členovia OHZ svojpomocne, samozrejme za finančnej účasti obce na nákupe ND. V súčasnosti je iba veľký problém s priestormi
pre techniku OHZ. V uplynulých dňoch sme vykonali svojpomocne drobné stavebné úpravy v priestore hasičskej zbrojnice, kde
vybúraním priečok a osadením garáţových vrát v spodnej časti objektu vznikol priestor pre garáţovanie vozidiel Mercedes Benz
G, traktor Zetor , Lada Vaz 2105, prívesy, čím sa nám podarilo dať všetku techniku pod strechu,, v garáţi na hasičskej zbrojnici
na ul. Osloboditeľov je garáţovaná DVS 12 Avia 30, príves odsávač dymu POD 90, 2x poľná kuchyňa, striekačka DS 16.
Naďalej zostáva v cudzích priestoroch garáţovaná CAS K 25 L 101 a Tatra 815 Ťahač, veľkým problémom je v zimných
mesiacoch vykúriť el. ohrievačom garáţ, kde je výjazdové vozidlo CAS K 25 L 101 aspoň nad 5 stupňou.
V roku 2010, teda na jeseň roku 2009 bolo vybudované ústredné kúrenie v časti hasičskej zbrojnice, teda v garáţi kde je CAS 32
Tatra 148 a v časti nad ňou, kde sú sociálne zariadenia, posilovňa a spojovacia miestnosť, kúrenie pozostáva z pece na pevné
palivo ATTACK FD 26, 10 ks radiátorov, kúrime si sami, svojpomocne a takisto si svojpomocne pripravujeme drevo na kúrenie.
Obci Turany sa po sedemročnom úsilí podarilo odkúpiť budovu bývalého Závodného poţiarneho útvaru a CO Drevina Turany
za sumu 500 000.- Sk, ako budúcej Hasičskej zbrojnice a sídla OHZ Turany, s plánovanou prestavbou objektu v spodnej časti
vybudovaním štyroch garáţových miest pre hasičskú techniku. V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia Ing.
Kleinom, vydané stavebné povolenie,
je predlţená platnosť tohto povolenia do novembra 2012. Hľadali sa moţnosti
financovania rekonštrukcie cez europrojekty, ţiaľ neúspešne, realizácia prestavby objektu z europrojektov je nereálna.
Hlavným poslaním jednotky OHZ Turany je však zasahovať pri poţiaroch a iných mimoriadnych udalostiach, v roku 2010
zasahovali členovia OHZ Turany nasledovne
1.
07.03. – poţiar sadzí v komíne RD p. Konderlu na ul. Riečnej
2.
10.03. -- poţiar suchej trávy v záhrade p. Pristachovej na ul. Mierovej
3.
22.03. -- poţiar neobývaného RD p. Milanovej na ul. Cintorínskej
4.
26.03. -- poţiar veľkokapacitného kontajnera na cintoríne v Turanoch
5.
27.03. -- poţiar suchej trávy a krovísk za spol. Chyţbet SK
6.
28.03. – poţiar suchej trávy na bývalom smetisku závodu Drevina
7.
03.04. – poţiar suchej trávy na ţel. vale pri moste cez rieku Váh
8.
04.04. – poţiar suchej trávy a krovísk na Dubovej pri ţel. moste
9.
08.04. – poţiar suchej trávy a krovísk pri trati ŢSR pri ţel. moste Krpeľany
10. 17.04. – poţiar osobného motorového vozidla vo firme PEGAS Turany

11. 18.04. – poţiar suchej trávy a krovísk v lokalite Pôtovo
12. 26.04. – poţiar suchej trávy, krovísk a stromov na Lodenici pri garáţach AMK
13. 30.04. – poţiar suchej trávy na brehu Váhu pri lavici a hromadných garáţach
14. 14.05. – hlásený poţiar kuchyne RD v Černíku v obci Turany
15. 16.05. – čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ Turany
16. 17.05. – odstraňovanie zakliesnených stromov z mostného piliera mosta k ZO Ráztoka
17. 17.05. – čerpanie vody zo zatopenej dielne a kotolne ZŠ Turany
18. 17.05. – odstraňovanie konárov a naplavenín z mosta pri AMK , potok Studenec
19. 17.05. – čerpanie vody zo zatopenej kotolne a dielne ZŠ
20. 17.05. – čerpanie vody z priestorov kuchyne ŢŠ Turany
21. 17.05. – odstraňovanie naplavenín na priepusti Studenec – Váţsky kanál
22. 19.05. – odstránenie stromov zachytených na mostnom pilieri mosta k ZO Ráztoka
23. 20.05. – odčerpávanie vody zo zatopeného podjazdu pod traťou ŢSR
24. 21.05. – odstránenie stromu z mostného piliera lavice cez Váh
25. 21.05. – čerpanie vody zo zatopeného podjazdu pod traťou ŢSR
26. 26.05. – čerpanie vody zo zatopených pivníc MKS Turany
27. 30.05. – čerpanie vody zo zatopenej ul. Komenského
28. 30.05. – čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ Turany
29. 01.06. – čerpanie vody zo zatopeného podjazdu pod traťou ŢSR
30. 02.06. – čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ Turany
31. 02.06. – čerpanie vody zo zatopeného podjazdu pod traťou ŢSR
32. 04.06. – čerpanie vody zo zatopeného podjazdu pod traťou ŢSR
33. 14.06. – čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ
34. 14.06. – čerpanie vody zo zatopenej ul. Komenského
35. 29.06. – previerkové cvičenie OHZ Turany na ZŠ Turany
36. 12.07. – čerpanie vody zo zatopenej kotolne a dielne ZŠ Turany
37. 12.07. – čerpanie vody zo zatopenej ul. Komenského
38. 23.07. – čerpanie vody zo zatopenej ul. Komenského
39. 23.07. – čerpanie vody zo zatopenej ul. Gen. Fraňu v Turanoch
40. 15.08. – čerpanie vody zo zatopenej ul. Gen. Fraňu
41. 15.08. – čerpanie vody zo zatopenej ul. Komenského
42. 15.08. – čerpanie vody zo zatopenej kotolne a dielne ZŠ
43. 15.08. – povodňové záchranné a zabezpečovacie práce na vybreţenom potoku Ţatkov
44. 15.08. – povodňové záchranné a zabezpečovacie práce na potoku Studenec – II. St. PA
45. 15.08. – čerpanie vody zo zatopenej kotolne MŠ po prívalovej búrke
46. 15.08. – čerpanie vody zo zatopených hromadných garáţí
47. 16.08. – čerpanie vody zo zatopenej ul. Gen. Fraňu
48. 16.08. – čerpanie vody zo zatopenej ul. Komenského
49. 16.08. – povodňové záchranné práce na vybreţenom potoku Ţatkov
50. 16.08. – povodňové záchranné a zabezpečovacie práce na potoku Studenec – II. St. PA
51. 16.08. – čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ Turany
52. 16.08. -- povodňové záchranné a zabezpečovacie práce v meste Martin- Košúty I., II., Priekopa
53. 17.08. – čerpanie vody zo zatopených nehnuteľností na ul. Malý Riadok
54. 28.08. – okrskové previerkové cvičenie na imitovanú hospodársku budovu v Krpeľanoch
55. 31.08. – odstraňovanie naplavenín z mosta na Trusalovej- vybreţenie potoka Studenec
56. 01.09. – hlásené vybreţenie potoka Studenec na moste pri AMK Trusalová
57. 01.09. – povodňové záchranné a zabezpečovacie práce na potoku Studenec – II. St. PA
58. 01.09. – povodňové záchranné a zabezpečovacie práce na Potoku Studenec na Trusalovej
59. 06.09. – úraz lesného robotníka na Trusalovej- zavalený stromom
60. 17.09. – poţiar sypárne p. Sajdáka na ul. Riečnej v Turanoch
61. 22.09. – poţiar suchej trávy pri trati ŢSR oproti spol. Bytur s.r.o
62. 24.10. -- poţiar el. rozvodne na ul. Brodzany v Turanoch
63. 09.11. – poţiar humien a hospodárskych objektov v obci Krpeľany
64. 18.11. – poţiar veľkokapacitného kontajnera na cintoríne v Turanoch
65. 27.11. – poţiar humien a hospodárskych budov v obci Krpeľany
66. 01.12. – vykonaný výjazd k uhaseniu ohnísk a uletujúcich iskier z poţiaru humien v Krpeľanoch
67. 22.12. – hlásený poţiar RD na ul. Cintorínskej v Turanoch
68. 31.12. – poţiar sadzí v komíne RD p. Rantovej na ul. Školskej

Počas uplynulého roku sa ukázal akútny nedostatok zásahového oblečenia pre členov OHZ Turany. Najmä však oblečenia na
vykonávanie protipovodňových prác.
Pri drvivej väčšine výjazdov tieto boli vykonané v časovom limite do 5 minút od ohlásenia udalosti.
Kaţdá udalosť je zaevidovaná v knihe hlásených prípadov, z kaţdej udalosti je spracovaná správa o zásahu táto je vţdy na konci
mesiaca doručená na OR HaZZ Martin.
Okrem výjazdov k poţiarom a iným mimoriadnym udalostiam vykonali členovia OHZ Turany celkom v roku 2010 114 jázd
z hasičskou technikou k rôznym akciám ako sú zabezpečovanie chodu jednotky OHZ Turany, absolvovanie STK, EK, polievanie
ulíc v obci, čistenie ulíc, prepchávanie upchatých kanalizácií, zabezpečovanie stavania mája, vianočného stromčeky, dňa obce
a iných kultúrno-spoločenských podujatí v obci, zabezpečovanie účasti členov dobrovoľných hasičských zborov na súťaţiach
v hasičskom športe, prezentácia jednotky OHZ na hasičskej nedeli, ukáţky deťom obidvoch MŠ a na detskom juniálese
a podobne. Tu podotknem ţe na jar tohto roku sme vykonali fašiangovanie obcou . Príkaz k výjazdu podpisuje spojár, ktorý
prevzal správu, beţné jazdy podpisuje a schvaľuje starosta obce. V prípade výjazdov je jednotka na takej vysokej úrovni, ţe je
schopná vykonať výjazd do 5 minút od ohlásenia udalosti v dennú či nočnú hodinu. V poslednom období , myslím posledný rok
nastal posun a j vo vzťahoch k jednotke Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Martine, kde nás operačný
dôstojník volá ku kaţdému prípadu v našej obci, čo doposiaľ nebolo . Operačným dôstojníkom sme vysielaný samostatne
k zásahom, ktoré si nevyţadujú výjazd jednotky OR HaZZ Martin, v zmysle uzatvorených zmlúv vykonáva OHZ Turany výkon
hasičskej jednotky na k.ú. obcí Šútovo, Ratkovo, Nolčovo, aj toto svedčí a výbornej vybavenosti a pripravenosti našej hasičskej
jednotky.
V roku 2010 nastal výrazný pokles vo výjazdoch k poţiarom suchých tráv a vypaľovaniam trávnych porastov, nastal však nárast
v technických výjazdoch ovplyvnené vyčíňaním počasia , následkoch prívalových daţďov a takisto činnosť neznámeho
podpaľača v obci Krpeľany, kde bolo v novembri zaevidovaných celkom 4 úmyselne zaloţených poţiarov hospodárskych
objektov. Tieto pokračovali aj v roku 2011. V roku 2010 nebola ţiadna osoba pri poţiari zranená, najnáročnejší zásah bol pri
vykonávaní protipovodňových záchranných prácach v meste Martin, ktorý trval 6 hodín, vykonávali sme plnenie gumených
WW bariér, kyvadlovo a plávajúcimi čerpadlami, po pás v záplavovej vode,
čo bol extrém. V domácej obci nám veľa práce
dalo zabrániť vyliatiu potokov z korýt, najmä počas dvoch výdatných búrok, kde sme ihneď počas búrky vyrazili do terénu
a robili všetky preventívne opatrenia aby nedošlo k ich vyliatiu, takisto sme veľa času strávili odčerpávaním vody z kotolne ZŠ
Turany, a podchodu popod trať ŢSR, čo sa týka podchodu, počas dvoch týţdňov sme aj 5 krát denne vykonávali spojazdnenie
čerpadla v šachte, opravu koša, zavodňovanie a tým zabezpečili pre chod podchodu aj napriek enormne zvýšenej hladine
spodnej vody. Činnosť jednotky je financovaná výlučne z rozpočtu obce Turany v kapitole Poţiarna ochrana, kde bolo v roku
2010 vyčerpaných na chod OHZ Turany 14.373,95- Sk, čerpanie bolo nasledovné:
– el. energia , telefón, prevádzkovanie Rádiostaníc
=
1361.- eur
– nafta, benzín, oleje
=
2.216,79.- eur
– údrţba hasičských vozidiel- opravy
=
1.424,46 .-eur
– povinné zmluvné poistenie
=
852,94.- eur
– údrţba hasičskej zbrojnice
=
1.290.- Sk
– školenia, revízie
=
85,78.- eur
- doplatok za opravu CAS K 25 L 101
=
4.862,77.- eur
- špeciálny materiál, stroje a zariadenia, nákup
=
2.280,21.- eur
–––––––––––––––––––––––––––––
Spolu :
14.373,95.- eur
okrem uvedených financií bolo v roku 2010 čerpaných v kapitálových výdavkoch nasledovne:
1. rekonštrukcia kúrenia – na prelome rokov 2009/2010 stála 2089,63.- eur materiál + 209,87.- eur odmena za prácu. P.
Závoďan
2. nová elektrická prípojka, vrátane projektu, kabeláţe a realizácie, pripojovacieho poplatku vo výške 600.- eur = 2228.92.eur
Objekt hasičskej zbrojnice bol napojený cez podruţný elektromer od prípojky p. Molčana, toho pre neplatenie počas zimy
2009/2010 tri krát odpojili, najhoršie ţe počas mrazov, kde nám nefungovalo obehové čerpadlo v kúrení, dobíjanie, dofukovanie
vozidiel, kúrenie el. ohrievačom pri Karose, a rádiostanice. V súčasnosti je obdobný problém z vodou, ke´d nemáme vodu , na
pitie, sociálne zariadenia, kúrenia a istenie kúrenia, nehovoriac o umytí si rúk.
V kapitole Poţiarna ochrana bolo v roku 2010 čerpaných 500 .-eur ako príspevok DHZ Turany – juh, za tieto financie sa zakúpilo
10 ks uniforiem pre deti, ktoré reprezentujú obec na súťaţiach v hasičskom športe a sú nám aj veľmi nápomocný pri prácach
okolo hasičskej techniky a hasičskej zbrojnice, 999.- eur bolo čerpaných - zmluva o dielo- výkon činnosti technika PO p. Maťko
Roman, pre objekty a budovy obce Turany. Prevaţná časť finančných prostriedkov je čerpaná na opravu a údrţbu hasičských
vozidiel, PHM a energie.
Vţdy pre nás bola prvoradá akcieschopnosť a 100 % stav hasičskej techniky, čomu venujeme nemalé úsilie a drvivú väčšinu
finančných prostriedkov, ţiaľ po uhradení všetkých poplatkov, školení, PHM a údrţbe techniky nám nezostávajú financie na
osobné ochranné pomôcky, zvlášť po vykonaní generálnej opravy vozidla.
Hospodárenie s finančnými prostriedkami OHZ Turany je kontrolované starostom obce, ktorý podpisuje kaţdú úhradu, ďalej
beţne Hlavným kontrolórom obce pri jeho kontrolách v rámci hospodárenia OcÚ Turany, kontrole pokladne obce a ďalej bola
vykonaná HK obce v dňoch 18.-24.02.2010 kontrola hospodárenia a pouţitia techniky za rok 2009, pri ktorej neboli zistené
ţiadne nedostatky , ďalej bola vykonaná následná kontrola na základe ţiadosti veliteľa OHZ po obvinení poslancom OZ ,v dňoch
04. -08.11.2010 za obdobie od 01.0 1.2010 do 30.10.2010, v zmysle záznamu boli skontrolované všetky knihy jázd a výjazdov
hasičských vozidiel, ţiadanky na prepravu, kniha hlásených prípadov, stavy tachometrov hasičských vozidiel a kontrola
prevádzkových zošitov všetkých pouţívaných strojno-technických zariadení, pri tejto neboli zistené ţiadne nedostatky, obvinenie
bolo neopodstatnené a ţiadame obecné zastupiteľstvo, aby výsledky z tejto kontroly vzalo na vedomie. Všetky prevádzkové

denníky a knihy jázd, vrátane knihy hlásených prípadov sú predkladané na podpis a kontrolu starostovi obce vţdy po skončení
kalendárneho roku, , tieto boli vykonané v januári 2010.
Členovia OHZ Turany vykonávajú v zimných mesiacoch odhŕňanie snehu v obci Turany na traktore ktorý prešiel z uţívania
prevádzkarne do uţívania OHZ Turany. Práce sa vykonávajú za priame náklady, teda za mzdu a PHM, PHM financuje obec
z kapitoly zimná údrţba, mzdy pre členov, ktorí vykonávajú odhŕňanie sú na základe dohody o vykonaní práce, cena je 3,50
eur/hod v hrubom.
Náklady na odhŕňanie snehu v sezóne 2010/2011 boli:
Najazdených bolo celkom 749 km
- počet najazdených hodín - 120 hodín x 3,50 eur
= 420.-eur
- spotreba nafty : 720 litrov x 1,20 .- eur/liter
= 864.-eur
- oprava traktora ( spojka, chladič, náboj kolesa, brzdy, sedačka a pod)
= 3273.- eur
- náhradné diely, autobatérie, oleje a zmesi,
= 78,56.-eur
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu :
Sk 4.635,56.-eur
Náklady na odhŕňanie snehu členmi OHZ Turany v sezóne 2010/2011 boli 4.635.56. Kaţdá jedna jazda traktorom sa eviduje
v knihe pouţívania motorového vozidla , je súčasťou dokumentácie OHZ. V počte najazdených hodín nie sú zahrnuté hodiny
strávené pri údrţbe a opravách traktora, je to len čistý čas odhŕňania. na Traktore sa vykonalo ešte bezplatne zrovnávanie
a čistenie atletickej dráhy na štadióne MŠK.
Okrem odhŕňania snehu vykonávali a vykonávajú všetku prácu a činnosti členovia OHZ Turany bezplatne, zadarmo, z nadšením
a odhodlaním byť pripravený pomôcť obci a jej obyvateľom. Vybudovali sme v tejto obci hasičskú jednotku, ktorú nám mnohí
závidia, pre veľa hasičov z celého Slovenska sme vzorom, veľmi veľa obcí buduje po našom vzore hasičské jednotky, také, ktoré
by boli ozajstnými hasičskými jednotkami, partiou zanietených ľudí pomáhať obci a jej obyvateľom. Aj zo strany štátu je
vyvíjaný nátlak na obce zriaďovať Obecné hasičské zbory, zákonné zriadenie OHZ je jednou zo základných podmienok
pridelenia dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ. Naša činnosť a technika sú prezentované aj na internetových stránkach, veľký
záujem je hlavne o Tatra 815 Ťahač a teraz aj o CAS K 25 L 101 po GO. V súčasnosti je vedená vlastná internetová stránka OHZ
Turany, kde sa snaţíme dávať všetky dôleţité skutočnosti z našej činnosti. Za túto stránku ochotu a podporu patrí naša
nesmierna vďaka p. Černekovi. Značnou propagáciou bola aj naša účasť v hasičskom sprievode z Vrútok do skanzemu v Martine
a následne výstava na hasičskej nedeli, ktorú navštívilo bezmála 6000 ľudí.
Veľkým nedostatkom zostáva objekt hasičskej zbrojnice, kde naozaj zápasíme z nedostatkom garáţových miest a podmienky na
našu činnosť nie sú dobré, dovoľujem si v prílohe zaslať návrh na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a návrh na vybudovanie
vlastného zdroja vody,
Váţený p. poslanci, poslankyne, aj na záver mojej správy o činnosti Vás chcem poţiadať, pri schvaľovaní rozpočtu obce, myslite
na nás hasičov, vykonávame nezištnú obetavú činnosť, finančné prostriedky, ktoré potrebujeme, vynakladáme len na vlastnú
našu ochranu a bezpečnosť počas zásahov, nákup a opravu potrebnej techniky, ktorá slúţi našim občanom, veľmi by nám
pomohlo malé navýšenie rozpočtu, alebo aby sa aspoň generálne opravy financovali z kapitálových výdavkov, a nie z beţného
rozpočtu.
Na záver podotknem, aj keď je táto správa o činnosti správa o jednotke Obecného hasičského zboru, dovoľte mi informovať
obecné zastupiteľstvo, ţe dňa 15. Júla 2011 došlo k zlúčeniu DHZ Turany s DHZ Turany- juh, predsedom zboru sa stal p. Mateáš
Ľubomír a veliteľom . p Maťko Roman, údaje o zlučujúcej schôdzi boli aj na internetovej stránke obce.
K správe prikladám záznam z výsledkov kontroly OHZ vykonanej HK., ktorý ţiadame aby OZ vzalo na vedomie.
Turany, 23.08. 2011

Spracoval:

MAŤKO Roman
veliteľ OHZ

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie správu o činnosti OHZ Turany za rok 2010 na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí z darovaním vozidla CAS 25 Škoda 706 RTHP obci Krpeľany a súhlasí z odpredajom vozidla
LADA Vaz 2105

