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Obecné zastupiteľstvo obce Lisková v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 

369/1990 Zb.         o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len “zákon o ochrane pred 
požiarmi”) v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na 

 
 

Dodatku č. 3 
k Všeobecne záväznému nariadenie  číslo 1/2004 

Požiarny poriadok Obce Lisková 
 
 

Dodatkom č. 3 sa  mení čl. V, §17 a príloha č. 2  Požiarneho poriadku Obce Lisková 
 

Článok V.- Početný stav a vybavenie obecného hasičského zboru,  § 17 Početný stav 
OHZ  - znie nasledovne:  

 
V obci je zriadený OHZ. Minimálny počet  členov je  9. Zoznam členov OHZ tvorí 
prílohu č. 2 tohto požiarneho poriadku. Pri určovaní počtu členov OHZ a jeho 
materiálno-technickom vybavení obec prihliadala najmä na: 

a) veľkosť obce, zastavanosť územia, prírodné podmienky v obci, na prístupnosť 
v zimnom období, stav pozemných komunikácií a ohrozenie obce povodňami, 

b) na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov, 
c) na potrebu rôznych druhov hasiacich látok, 
d) na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie sa požiaru 

v územnom obvode obce, ktorý je súčasne zásahovým obvodom OHZ, 
e) na spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci  so zreteľom na 

denný čas a nočný čas.  

OHZ sa považuje za akcieschopný, ak sú na hasičskej zbrojnici do určeného 
časového limitu výjazdu pripravení na výjazd na zásah najmenej štyria členovia OHZ. 
V rámci stanoveného počtu môžu byť aj zamestnanci, ak sú v OHZ zaradení.  

 

Veliteľ OHZ 

a) Meno a priezvisko: Ing. Michal Mišík 

a) Adresa bydliska: Lisková č. 269, 034 81 LISKOVÁ 

a) Telefónne kontakt: 0915047726 

 
 
 



 
Strojník OHZ 

a) Meno a priezvisko: Michal Adamčiak 

 
a) Adresa bydliska: Lisková č. 462, 034 81 LISKOVÁ 

a) Telefónne kontakt: 0902112427 

 
 

§ 18 

Vybavenie OHZ 
 

a) Zásahové vozidlo Avia  A 31 
b)  motorová striekačka PPS-12  
c)  motorová striekačka PPS-15  
d) hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti najmenej 

300 m, 
e) osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo                    

na vykonávanie záchranných  prác pre každého člena hasičského družstva, 
f) vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a odstraňovanie konštrukcií pri 

zásahu. 

Uvedené vybavenie sa nachádza v hasičskej zbrojnici, od ktorej kľúče sa 
nachádzajú: 

a) na obecnom úrade, 
b) u veliteľa OHZ. 

 

Dodatok č. 3 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Liskovej, dňa 12.12.2011  
uznesením  č. 162.     

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2012, kedy stráca účinnosť dodatok č. 2. 

 

 

 
 

 ............................................................                                                                           
    Ing. Jozef Murina 
                                                                                            starosta  obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2  k Požiarnemu poriadku Obce Lisková znie 

ZOZNAM 

členov Obecného hasičského zboru Lisková /OHZ/ 

k 1. januáru  2012 
 

Funkcia 

v OHZ Priezvisko, meno, titul Adresa bydliska 

Veliteľ (Rotník) 

 

 

MIŠÍK Michal, Ing. Lisková č. 269 

Strojník  (Starší hasič) 

 
ADAMČIAK Michal Lisková č. 462 

Preventivár  (Vrchný hasič) 

 
KOMA Tomáš                                     Lisková č. 218 

Mladší zbormajster KUBALA Roman Lisková č. 699 

Mladší zbormajster LAUKO Tibor Lisková č. 546 

Rotník KERDÍK Róbert  Lisková č. 262 

Vrchný hasič BAĎO Michal Lisková č. 514 

Vrchný hasič DAŇO Lukáš, Mgr. Lisková č. 595 

Vrchný hasič FULLA Lukáš  Lisková č. 507 

Vrchný hasič FORGÁČ Matej  Lisková č. 504 

Vrchný hasič HRADSKÝ Marek, Bc. Lisková č. 684 

Vrchný hasič MALIŇÁK Adam Lisková č. 397 

Starší hasič PIROH Rastislav Lisková č. 773 

Starší hasič ŢÚBOR  Marián  Lisková č. 713 

Starší hasič HRADSKÝ Rastislav Lisková č. 684 

Starší hasič BARTEK Ľubomír Lisková č. 680 

Hasič MADLEŇÁK Peter Lisková č. 172 

Hasič ŠROBÁR Vladimír Lisková č. 797 

Hasič HLIVOVÁ Janka Lisková č. 715 

Hasič KOTYRA Daniel Lisková č. 154 

Hasič OLEJNÍK Ľubomír Lisková č. 585 

Hasič KOSÁK Juraj Lisková č. 856 

Hasič KONTÚR Matej Lisková č. 279 

Hasič KULICH Peter  Lisková č. 112 

 


