DOKUMENTÁCIA O OCHRANE PRED
POŢIARMI OBCE ZÁHRADNÉ
Obecné zastupiteľstvo v obci Záhradné na základe § 4, odst.3, písm. m a § 11, odst.3,
písm. g zákona SNR č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v
zmysle § 15 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších
predpisov, vyhl. MV SR č.121/2002 Z.z. o poţiarnej prevencii a vyhl. MV SR č.169/2002 Z.z. o
hasičských jednotkách
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie

POŢIARNY PORIADOK
OBCE

ZÁHRADNÉ

Článok 1
§ 1
Úvodné ustanovenia
1. Poţiare spôsobujú straty na ţivotoch, poškodenie zdravia i závaţné škody na majetku. Preto
je povinnosťou orgánov, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb, občianskych zdruţení
a všetkých fyzických osôb poţiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie podrobnejšie upravuje organizáciu ochrany pred poţiarmi
v obci a obsahuje:
a) úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred poţiarmi v obci a v jej
miestnych častiach /ak ich má/,
b) povinnosti na úseku ochrany pred poţiarmi,
c) poskytovanie pomoci pri zdolávaní poţiarov,
d) zriadenie a údaje o početnom stave a vybavení obecného hasičského zboru,
e) prehľad zdrojov vody na hasenie poţiarov,
f) zoznam ohlasovní poţiarov, spôsob vyhlásenia poţiarneho poplachu v obci, spôsob
zabezpečenia ochrany pred poţiarmi v obci a v jej miestnych častiach v dennom a nočnom
čase,
g) výpis z poţiarneho poplachového plánu okresu,
h) prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísel domov a
zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch.

3. Na plnenie úloh na úseku ochrany pred poţiarmi sa fyzické osoby môţu zdruţovať v
Dobrovoľnej poţiarnej ochrane a v iných občianskych zdruţeniach. Úlohou týchto zdruţení je
pomáhať štátnym orgánom, obciam, právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám pri
plnení ich úloh na úseku ochrany pred poţiarmi v zmysle § 57 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o
ochrane pred poţiarmi /ďalej len zákona o OPP/.
Článok 2
Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním
ochrany pred poţiarmi v obci a v jej miestnych častiach
§2
Povinnosti obce
1. Obec je povinná v zmysle § 15 zákona o OPP:
a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany
pred poţiarmi / ďalej OPP / u právnických osôb, ktoré zriadila,
b) zriadiť obecný hasičský zbor /OHZ/ na zdolávanie poţiarov a vykonávanie záchranných
prác pri ţivelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udrţiavať jeho
akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
c) zabezpečovať odbornú prípravu OHZ,
d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred poţiarmi obce,
e) zabezpečiť výstavbu a údrţbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje
vody na hasenie poţiarov a udrţiavať ich v pouţiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu poţiarov
a ďalšie miesta, odkiaľ moţno ohlásiť poţiar,
f) označovať a trvalo udrţiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou
zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
g) plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby ustanovené zákonom o OPP vo
vzťahu k vlastnému majetku,
h) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.
2. Obec v zmysle § 23 zákona o OPP:
a) ustanovuje preventívara poţiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh
na úseku OPP,
b) vykonáva preventívne protipoţiarne kontroly,
c) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môţu viesť k vzniku poţiaru
alebo k sťaţeniu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
d) rozhoduje o vylúčení veci z pouţívania,
e) určuje veliteľa zásahu.
3. Obec vykonáva preventívne protipoţiarne kontroly v objektoch, v ktorých sa
nevykonáva štátny poţiarny dozor, najmenej raz za 5 rokov, ak nebezpečenstvo vzniku
poţiarov kontrolovaných stavieb v obci nevyţaduje kratšiu lehotu (vyhláška MV SR č.
121/2002 Z.z. o poţiarnej prevencii, § 42, 43).
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4. Účelom preventívnych protipoţiarnych kontrol je preverovanie dodrţiavania povinností
ustanovených v tomto zákone:
a) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny
poţiarny dozor okresné riaditeľstvo,
b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo
vlastníctve alebo v uţívaní fyzických osôb.
5. Obec spolupracuje s Dobrovoľnou poţiarnou ochranou najmä pri:
- zabezpečovaní odbornej prípravy strojníkov a členov OHZ a členov kontrolných skupín obce,
- zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti OHZ a pri údrţbe ich materiálno-technického vybavenia,
- vypracúvaní poţiarneho poriadku obce a dokumentácie o činnosti OHZ,
- rozvíjaní fyzickej zdatnosti členov OHZ prostredníctvom taktických cvičení a previerok
fyzickej zdatnosti a odbornej pripravenosti,
- zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia OHZ,
- výbere odborne spôsobilých osôb do funkcie veliteľa OHZ a preventívara poţiarnej ochrany
obce,
- plnení úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.
§3
Obecné zastupiteľstvo
1. Schvaľuje zriadenie OHZ, vymenúva a odvoláva veliteľa OHZ /po schválení okresným
riaditeľstvom spravidla na návrh Dobrovoľnej poţiarnej ochrany,/ strojníka a ostatných členov
OHZ a jedenkrát ročne aktualizuje jeho zloţenie.
2. Na vykonávanie preventívnych protipoţiarnych kontrol vytvára kontrolné skupiny obce, do
ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné
predpoklady.
3. Ustanovuje preventívara poţiarnej ochrany obce a schvaľuje vedúcich kontrolných skupín
po prerokovaní s Dobrovoľnou poţiarnou ochranou a s inými občianskymi zdruţeniami na
úseku ochrany pred poţiarmi. Účasť preventívara PO obce na odbornej príprave v jeho
pracovnom čase sa povaţuje za prekáţku v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného
záujmu.
4. Schvaľuje Poţiarny poriadok obce a ostatnú dokumentáciu obce o ochrane pred poţiarmi.
5. Prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred poţiarmi v obci /odporúča sa 1x ročne/.
6. Stanovuje pre členov OHZ obce rozsah vybavenia rovnošatami a ostatnými súčasťami
výstroja /§ 37 zákona o OPP/.
7. Zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na materiálne technické vybavenie OHZ,
výstavbu, resp. údrţbu hasičskej zbrojnice a zdrojov vody /§ 15 a § 33 zákona o OPP/.
8. Obecné zastupiteľstvo pri zriaďovaní OHZ dbá na to, aby bola trvalo zabezpečená jeho
akcieschopnosť a bolo zabezpečené hasenie poţiarov vo všetkých častiach obce v dennej i
nočnej dobe.
9. Schvaľuje plán odbornej prípravy a praktických cvičení OHZ obce.
10. Schvaľuje plán preventívnych protipoţiarnych kontrol a minimálne raz za 4 roky ho aktualizuje.
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§4
Starosta obce
1. Ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v poţiarnej prevencii a poveruje
zamestnancov OcÚ kontrolou uloţených opatrení.
2. Rozhoduje o vylúčení vecí, ktoré vyvolávajú nebezpečenstvo vzniku poţiaru z pouţívania
/v zmysle § 23, odst. c) zák. o OPP/, ak bezprostredné nebezpečenstvo vzniku poţiaru vyvoláva
prevádzka a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia, môţe starosta obce
navrhnúť okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru /ďalej OR HaZZ/ vydať
rozhodnutie o zastavení prevádzky, to isté platí, ak by v prípade vzniku poţiaru bola
znemoţnená záchrana osôb alebo majetku. (Proti rozhodnutiu o vylúčení vecí z pouţívania
moţno podať odvolanie na OR HaZZ do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia
tohto rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok. Odvolací orgán o ňom rozhodne bez
zbytočného odkladu. Pouţívať vec, ktorá bola vylúčená z pouţívania, alebo obnoviť zastavenú
prevádzku moţno aţ po odstránení nedostatkov, vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo
vzniku poţiaru a len s písomným súhlasom orgánu, ktorý vylúčil vec z pouţívania alebo
rozhodol o zastavení prevádzky.)
3. Zabezpečuje vykonanie previerkového cvičenia OHZ (najmenej jedenkrát ročne) a
vykonávanie odbornej prípravy členov OHZ .
4. Nariaďuje preventívarovi PO obce vykonanie mimoriadnych preventívnych protipoţiarnych
kontrol.
5. Rozhoduje o uloţení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri poţiaroch,
ţivelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach (§ 46, 47 zákona o OPP).
6. Prerokúva s OR HaZZ návrh na vymenovanie veliteľa OHZ a zabezpečuje účasť veliteľa,
strojníka, preventívara PO obce a ostatných členov OHZ na odbornej príprave.
7. Na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poţiaru, v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku poţiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku poţiaru a pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje podľa § 13
zákona o OPP protipoţiarne hliadky.

§5
Obecný úrad
1. Oznamuje termín vykonávania preventívnych protipoţiarnych kontrol obyvateľom obce,
právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám, ktorých objekty, zariadenia alebo
priestory sa nachádzajú v katastri obce a vydáva písomné poverenie členom kontrolných
skupín, ktoré platí len spolu s občianskym preukazom.
2. Zabezpečuje vyhodnotenie výsledkov preventívnych protipoţiarnych kontrol a predkladá
starostovi návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
3. Zriaďuje ohlasovne poţiarov /obecný úrad, byt starostu, byt veliteľa a strojníka OHZ atď/,
ktorých úlohou je najmä :
a/ prijímať hlásenia o vzniku poţiarov a iných mimoriadnych udalostí v katastri obce,
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b/

zabezpečovať prenos správ a poţiadaviek súvisiacich s poskytovaním pomoci
prostredníctvom operačného pracoviska okresného riaditeľstva hasičského a záchranného
zboru,

c/ vyhlasovať poţiarny poplach v obci a zabezpečovať plnenie úloh podľa príslušnej
dokumentácie OPP.
4. Zabezpečuje spoluprácu s OR HaZZ a radí sa s nimi vo veciach aplikácie predpisov o ochrane
pred poţiarmi.
5. Oznamuje OR HaZZ:
- neplnenie uloţených opatrení zo strany právnických osôb a fyzických podnikajúcich osôb,
- priestupok občana v zmysle § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
/príloha č. 8/,
- hlásenia o poţiaroch v prípadoch, keď zasahovala pri likvidácii poţiaru len vlastná hasičská
jednotka /príloha č. 6/.
6. Zodpovedá za uloţenie dokumentácie ochrany pred poţiarmi obce.
§6
Veliteľ obecného hasičského zboru
1. Zodpovedá za pripravenosť a činnosť dobrovoľnej hasičskej jednotky obce Záhradné,
organizuje a vykonáva odbornú teoretickú prípravu a praktický výcvik, prípravu členov na
previerky pripravenosti a vedie dokumentáciu o odbornej príprave.
2. Vykonáva poţiarno-taktické cvičenia s členmi jednotky, organizuje vykonávanie údrţby a
ošetrovania hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, hasičskej zbrojnice a zdrojov poţiarnej
vody, zabezpečuje skúšky vecných prostriedkov na ochranu pred poţiarmi.
3. Podáva správy a informácie starostovi obce a na rokovaniach obecného zastupiteľstva o
akcieschopnosti a vybavenosti OHZ a plní ostatné úlohy vyplývajúce mu zo zákona o
ochrane pred poţiarmi a vyhlášky MV SR č. 169/2002 Z.z., ktorá pojednáva o hasičských
jednotkách.
§7
Strojník obecného hasičského zboru
1. Zodpovedá za akcieschopnosť, úplnosť a ošetrovanie hasičskej techniky obce, poţiadavky
na opravy a doplnenie techniky predkladá veliteľovi OHZ.
2. Spracúva presnú evidenciu o prevádzke techniky, spotrebe PHM a materiálu, o kaţdom
poškodení techniky spíše záznam a predloţí veliteľovi OHZ.
3. Príkaz na pouţitie techniky podpisuje:
- starosta obce alebo ním poverený pracovník obecného úradu.
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§8
Preventívar poţiarnej ochrany obce
1. Spracováva a vyhodnocuje plán preventívnych protipoţiarnych kontrol, navrhuje zloţenie
kontrolných skupín, zodpovedá za dokumentáciu preventívnych protipoţiarnych kontrol.
2. Vyhodnocuje výsledky preventívnych protipoţiarnych kontrol a predkladá návrhy na vydanie
príslušných opatrení starostovi obce.
3. Zabezpečuje zloţenie protipoţiarnych hliadok počas ţatevných prác, pri podujatiach s väčším
počtom osôb i v prípade mimoriadnych opatrení a kontroluje ich činnosť.
4. Zabezpečuje alebo sám vykonáva školenie členov kontrolných skupín, organizuje a
zabezpečuje ich činnosť.
5. Pri plnení týchto úloh preventívar PO obce úzko spolupracuje s dobrovoľnými zdruţeniami
občanov na úseku ochrany pred poţiarmi /DPO/.
§9
Preventívne protipoţiarne kontroly
1. Účelom preventívnych protipoţiarnych kontrol je previerka dodrţiavania povinností
ustanovených v predpisoch o ochrane pred poţiarmi. Preventívne protipoţiarne kontroly sa
vykonávajú v rodinných domoch a iných objektoch vo vlastníctve alebo uţívaní fyzických osôb
a v objektoch právnických osôb a fyzických podnikajúcich osôb, ktoré určí okresné riaditeľstvo
HaZZ. Pri určovaní objektov OR HaZZ postupuje tak, ţe písomne oznámi obci, v ktorých
objektoch právnických osôb a fyzických podnikajúcich osôb sa vykonáva štátny poţiarny dozor.
V ostatných objektoch vykonáva preventívne protipoţiarne kontroly obec.
2. Obec Záhradné vytvára na vykonávanie preventívnych protipoţiarnych kontrol kontrolné
skupiny. Do týchto skupín zaraďuje predovšetkým členov OHZ, DPO a poslancov OZ,
poprípade aj iné osoby po ich súhlase, pritom prihliada najmä na ich odborné predpoklady.
3. Kontrolné skupiny pri vykonávaní preventívnych protipoţiarnych kontrol sa preukazujú
poverením obce Záhradné na výkon kontroly. Poverenie, ktoré vydá obec, platí len spolu s
občianskym preukazom. Fyzické osoby, právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sú
povinné umoţniť kontrolným skupinám vykonávať preventívne protipoţiarne kontroly na
overenie dodrţiavania predpisov o ochrane pred poţiarmi v objektoch v ich vlastníctve alebo
uţívaní a odstrániť zistené nedostatky v lehote určenej touto skupinou.
4. Členovia kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych protipoţiarnych kontrol sú
oprávnení vstupovať do objektov, zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať
do príslušnej dokumentácie, poţadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od
vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby a fyzických
osôb.
5. Kontrolné skupiny pri preventívnych protipoţiarnych kontrolách upozorňujú fyzické osoby,
právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby na zistené nedostatky, poţadujú ich bezodkladné
odstránenie a pre tieto účely poskytujú potrebné informácie a vysvetlenia.
6. Nedostatky, ktoré môţu viesť k vzniku poţiaru alebo k sťaţeniu záchrany osôb a majetku, a
tieto nemoţno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolná skupina obce oznamuje obci, ktorá
na základe tohto oznámenia rozhodnutím uloţí lehoty na odstránenie týchto nedostatkov.
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Článok 3
Povinnosti na úseku ochrany pred poţiarmi
§ 10
Povinnosti fyzických osôb
1. Fyzická osoba je povinná:
a) konať tak, aby nedošlo k vzniku poţiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri
skladovaní, ukladaní a pri pouţívaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
b) dodrţiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred poţiarmi,
c) obstarávať a udrţiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, poţiarne
uzávery a poţiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred poţiarmi,
d) umoţniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných
stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo uţívaní fyzických osôb preventívne protipoţiarne
kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
e) dodrţiavať zásady protipoţiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku poţiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku poţiaru,
f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúţiaceho na účely
ochrany pred poţiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody
týmto nie sú dotknuté,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu poţiar, ktorý vznikol v
objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo uţívaní,
h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch
alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v uţívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou
lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etáţový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva
alebo po stavebných úpravách na telese komína,
j) umoţniť orgánom štátneho poţiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní
príčin vzniku poţiarov.
2. Fyzická osoba nesmie:
a) fajčiť alebo pouţívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
poţiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môţe dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť,
ktoré sa z hľadiska protipoţiarnej bezpečnosti vyţadujú na ich vykonávanie podľa
osobitných predpisov
e) poškodzovať, zneuţívať alebo sťaţovať prístup k poţiarnotechnickým zariadeniam,
poţiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred poţiarmi a k uzáverom
rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
f) vyvolať bezdôvodne poţiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.
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§ 11
Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba na účely predchádzania vzniku poţiarov je
povinná:
a) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipoţiarnych prehliadok
a odstraňovať zistené nedostatky,
b) zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred poţiarmi na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku poţiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku poţiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku poţiaru ako aj opatrenia na
zabezpečenie ochrany pred poţiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,
c) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poţiaru a označovať ich príslušnými
príkazmi, zákazmi a pokynmi,
d) zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred poţiarmi v mimopracovnom čase,
e) zabezpečovať pravidelné školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred poţiarmi
zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby
zdrţujú v jej objektoch,
f) vypracúvať, viesť a udrţiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred
poţiarmi,
g) umoţniť orgánu vykonávajúcemu štátny poţiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov
na účely vykonania kontroly plnenie povinností na úseku ochrany pred poţiarmi, poskytovať
mu poţadované doklady, dokumentáciu ochrany pred poţiarmi a súvisiace podklady a
informácie,
h) splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uloţené orgánom vykonávajúcim
štátny poţiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,
i) zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu poţiarnotechnických, technických a
technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred poţiarmi,
j) určovať a mať k dispozícii poţiarnotechnické charakteristiky výrobkov a zásady ich
bezpečného pouţívania a skladovania, ak je ich výrobcom,
k) zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb
a pri ich uţívaní riešili a dodrţiavali poţiadavky protipoţiarnej bezpečnosti stavieb,
l) zabezpečiť, aby pri zmene uţívania stavby nedošlo k zníţeniu protipoţiarnej bezpečnosti
stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaţeniu zásahu hasičských jednotiek,
m) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov, vykonávať kontrolu a zabezpečiť odborné
preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na
komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etáţový zdroj tepla, zmenou
druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína,
n) dodrţiavať pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s horľavými látkami poţiadavky
protipoţiarnej bezpečnosti,
o) zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred poţiarmi
osobami, ktoré majú poţadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.
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Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba na účely zabezpečenia podmienok na účinné
zdolávanie poţiarov je povinná:
a) obstarávať a inštalovať vhodné druhy poţiarnotechnických zariadení, poţiarne vodovody,
zdroje vody na hasenie poţiarov, hasičskú techniku, hasiace látky, poţiarne a evakuačné výťahy,
núdzové osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie poţiarneho poplachu a vecné prostriedky
ochrany pred poţiarmi so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku poţiaru v objektoch, zariadeniach
a v priestoroch a udrţiavať ich v akcieschopnom stave,
b) označovať a udrţiavať trvalo voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty,
nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej
energie, plynu, vody, poţiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie poţiarneho
poplachu, poţiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie poţiarov,
c) strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia, slúţiaceho na
účely ochrany pred poţiarmi za primeranú náhradu,
d) udrţiavať zdroje vody na hasenie poţiarov v takom stave, aby bola zabezpečená moţnosť jej
čerpania,
e) vykonať najmenej raz za rok cvičný poţiarny poplach v objektoch právnickej osoby a
podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb,
f) zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní poţiarov,
g) zriaďovať protipoţiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu
h) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu HaZZ kaţdý poţiar,
ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v uţívaní,
i) poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku poţiaru.
Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba nesmie:
a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu
okresného riaditeľstva HaZZ,
d) pouţívať poţiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky
na ochranu pred poţiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných
predpisov vyţaduje,
e) vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých výkon nemá oprávnenie alebo osobitné
oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipoţiarnej bezpečnosti vyţaduje na ich vykonávanie.
§ 12
Opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb
1. Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, podľa odseku 4, môţe sa uskutočniť len
v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky
zabezpečenia ochrany pred poţiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri poţiari.
2. Usporiadať verejne prístupné podujatie v iných objektoch moţno len na základe
spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré posúdi OR HaZZ.
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3. Na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb sa zriaďuje protipoţiarna
asistenčná hliadka. Protipoţiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s
vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak.
4. Väčší počet osôb je viac ako:
a) 500 osôb sústredených v nekrytých inţinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových
ihriskách a amfiteátroch,
b) 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaţí objektu,
c) 200 osôb sústredených v druhom a ďalšom nadzemnom podlaţí objektu,
d) 100 osôb sústredených v podzemnom podlaţí objektu.
§ 13
Protipoţiarna asistenčná hliadka
1. Protipoţiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje:
a/ v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku poţiaru,
b/ pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poţiaru,
c/ pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.
2. Protipoţiarna asistenčná hliadka:
a) dozerá na dodrţiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku poţiaru,
b) vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku poţiaru, najmä záchranu ohrozených osôb,
privolanie pomoci, zdolávanie poţiaru a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým
zatvorenie poţiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.
3. Členovia protipoţiarnej asistenčnej hliadky najmä:
a/ oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného podujatia,
b/ oboznamujú sa s objektom a súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred
poţiarmi,
c/ kontrolujú dodrţiavanie predpisov upravujúcich zásady protipoţiarnej bezpečnosti objektu,
alebo vykonávanej činnosti
d/ vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňujú, a
to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu.
e/ preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na
zabezpečenie ochrany pred poţiarmi,
f/ upozorňujú ihneď starostu obce alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného
nebezpečenstva vzniku poţiaru alebo hroziaceho znemoţnenia záchrany osôb.
4. Protipoţiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba
z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie úloh uvedených v odsekoch 2 a 3; počet jej
členov určuje so zreteľom na úlohy, ktoré má táto hliadka plniť. Ak sa protipoţiarna asistenčná
hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, právnická osoba alebo podnikajúca fyzická
osoba určuje jej vedúceho.
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5. Členovia protipoţiarnej asistenčnej hliadky, zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa
zúčastňuje väčší počet osôb, sú označení na viditeľnej časti odevu nápisom
"PROTIPOŢIARNA HLIADKA".
6. Členovia protipoţiarnej asistenčnej hliadky sa nepoverujú inými úlohami ani výkonom
činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh; ak sa protipoţiarna asistenčná hliadka skladá z
dvoch alebo z viacerých členov, môţu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci
pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.
§ 14
Odborná príprava protipoţiarnych hliadok
1. Teoretická časť odbornej prípravy protipoţiarnej asistenčnej hliadky je zameraná najmä na
oboznámenie sa s pokynmi vydanými štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo
zodpovedným vedúcim podnikajúcej fyzickej osoby.
2. Praktická časť odbornej prípravy je zameraná najmä na oboznámenie sa s rozmiestnením a s
pouţitím hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov,
poţiarnotechnických zariadení na zabránenie šírenia poţiaru, so spôsobom a s cestami
evakuácie a so súčinnosťou s hasičskou jednotkou, pričom sa prihliada na podujatie alebo
činnosť, na ktorú je protipoţiarna asistenčná hliadka zriadená.
3. Odborná príprava sa musí vykonať pred začatím jej činnosti. Ak ide o opakovanú činnosť, do
ktorej sú zaraďované tie isté osoby, vykonáva sa odborná príprava najmenej raz za 12 mesiacov,
ak právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba neurčí kratšiu lehotu. Odbornú prípravu
zabezpečuje právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba, pre ktorú bude protipoţiarna
asistenčná hliadka činnosť vykonávať.
§ 15
Pomoc pri zdolávaní poţiarov
1. Kaţdý je povinný v súvislosti so zdolávaním poţiaru vykonať nevyhnutné opatrenia na
záchranu ohrozených osôb, ak je to moţné, uhasiť poţiar alebo vykonať nevyhnutné opatrenia
na zamedzenie jeho šírenia, ohlásiť bez zbytočného odkladu zistený poţiar na určenom mieste
alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.
2. Kaţdý je povinný poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu,
veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.
3. Kaţdý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného
riaditeľstva alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie poţiarov,
spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie poţiarov. Ak sú s poskytnutím
pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.
4. Povinnosť poskytnúť pomoc uvedenú v § 16 odst.1-3 sa nevzťahuje na:
a) vojakov a zamestnancov Armády SR, príslušníkov a zamestnancov Vojsk ministerstva
vnútra, Ţelezničného vojska, Zboru väzenskej a justičnej stráţe, Policajného zboru,
Ţelezničnej polície a Slovenskej informačnej sluţby, ak by poskytnutím pomoci bolo
váţne ohrozené plnenie bojovej úlohy alebo výkon sluţby,
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b) zamestnancov právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby vo verejnej hromadnej
doprave, energetike a spojoch, ak by poskytnutie pomoci mohlo mať za následok váţne
ohrozenie zdravia, ţivota alebo majetku iných osôb, závaţnú poruchu prevádzky alebo iný
závaţný následok,
c) zamestnancov zdravotníckeho zariadenia, ak by poskytnutím pomoci bolo
ohrozené plnenie úloh podľa osobitných predpisov,

váţne

d) osoby telesne alebo duševne nespôsobilé, osoby mladšie ako 18 rokov, tehotné ţeny a
zamestnanci cudzích zastupiteľských úradov.
5. Fyzická osoba nie je povinná poskytnúť pomoc uvedenú v § 16 odst.1-3, ak jej v tom bráni
dôleţitá okolnosť alebo ak by tým vystavila váţnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby.
6. Vlastník, správca alebo uţívateľ nehnuteľnosti je povinný umoţniť vstup na nehnuteľnosť
na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie poţiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia,
prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie
pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov. O potrebe a
rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu.
7. Ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je moţný
len so súhlasom vlastníka, správcu alebo uţívateľa nehnuteľnosti. Pritom sa musí dbať, aby
cvičením hasičskej jednotky bolo čo najmenej rušené uţívanie nehnuteľnosti a aby nevznikli
škody, ktorým moţno zabrániť.
Článok 4
§ 16
Hasičská jednotka obce
1. Obec Záhradné zriaďuje a spravuje Obecný hasičský zbor ( OHZ ) v počte 9 členov s
materiálnym vybavením pre plnenie úloh a opatrení v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poţiarmi a vyhláškou MV SR č. 169/2002 Z.z. o hasičských jednotkách
v znení neskorších prepisov.
2. Veliteľa, strojníka a ostatných členov OHZ po ich predchádzajúcom súhlase schvaľuje
obecné zastupiteľstvo a obec zabezpečuje ich pravidelnú odbornú prípravu a výcvik.
Za plnenie úloh Obecného hasičského zboru zodpovedajú:

3.

- veliteľ OHZ - Ján Bednár, Spodná ul. č. 47/2, č.t.: 4557 743
- preventívar................................................bytom...................................č.tel.:........................
- strojník.......................................................bytom...................................č.tel.:.......................
4. Obecný hasičský zbor má k dispozícii túto techniku:
- motorová striekačka PPS 12 s kompletným vybavením
5. Kľúče od hasičskej zbrojnice sa nachádzajú:
- na Obecnom úrade - č.t.: 4557 725
- u veliteľa OHZ - Ján Bednár, Spodná ul. č. 47/2, č.t.: 4557 743
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Článok 5
§ 17
Zdroje vody na hasenie poţiarov
1. V obci nie je vybudovaný vodovod. Vhodnými zdrojmi vody na hasenie poţiarov sú potoky
Terňanka a Mošurovanka, pretekajúce obcou, vhodné miesto na odber vody sa nachádza pri
sútoku, kde je vybudovaná poţiarna zdrţ.
2. Cisternové vozidlá môţu čerpať vodu z vodnej nádrţe povodia Bodrogu a Hornádu, ktorá je
situovaná pod obcou smerom na Tulčík. /Objem vody cca 1000 m3/.
3. Ak slúţia vodné toky, alebo vodohospodárske diela aj na účely ochrany pred poţiarmi, je
vlastník /správca, uţívateľ/ týchto vodných zdrojov povinný udrţiavať ich v pouţívateľnom
stave. Vykonanie prác, ktoré by obmedzili alebo znemoţnili pouţitie týchto zdrojov na účely
ochrany pred poţiarmi, je vlastník /správca, uţívateľ/ povinný vopred prerokovať s okresným
riaditeľstvom, ktoré môţe určiť podmienky pre zabezpečenie ochrany pred poţiarmi v obci.
4. Na odstraňovanie nedostatkov zistených pri zdrojoch vody na hasenie poţiarov upozorňujú
členovia OHZ, poslanci OZ, pracovníci obce ako aj fyzické podnikajúce osoby, právnické osoby
a ostatné fyzické osoby.
Článok 6
Ohlasovanie poţiarov
§ 18
Zoznam ohlasovní poţiarov a spôsob vyhlásenia poţiarneho poplachu v obci v dennej a
nočnej dobe
1. Ohlasovanie poţiarov je povinnosťou všetkých občanov telefonicky alebo osobne na
ohlasovňu poţiarov. Ohlasovňa poţiarov prijíma hlásenia o vzniku poţiaru, vyhlasuje poţiarny
poplach a zabezpečuje ďalšiu činnosť nevyhnutnú na zdolávanie poţiaru.
Systém ohlasovania poţiarov a vyhlasovania poplachu musí byť funkčný počas celých 24 hodín!
Ohlasovne sú označené viditeľnou tabuľkou a nachádzajú sa:
v pracovnej dobe na: - Obecnom úrade, č.t.: 4557 725
v mimopracovnej dobe u:
- starostu obce - Ing. Anton Gašpár, Druţstevná ul. č. 235/3, č.t.: 4557 800
- zást. starostu - Ing. Marián Buriak, Hlavná ul. č. 203/39
- veliteľa OHZ - Ján Bednár, Spodná ul. č. 47/2, č.t.: 4557 743
- Stanislav Krajňak, Hlavná ul. č. 154/79, č.t.: 4557 850
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V dennej aj nočnej dobe je moţné pouţiť telefónny automat, umiestnený oproti kostolu, na
bezplatné ohlásenie poţiaru a privolanie jednotky HaZZ z Prešova, stlačením čísla 150.
2. Poţiarny poplach sa v obci vyhlasuje v dennej aj nočnej dobe obecným rozhlasom poţiarnym
signálom z OcÚ, v mimoriadnych prípadoch zvonmi kostolov, popr. volaním HORÍ!.
3. Kľúče od OcÚ sa nachádzajú u:
- starostu obce - Ing. Anton Gašpár, Druţstevná ul. č. 235/3, č.t.: 4557 800
- pracovn. OcÚ - Ľudmila Bujnovská, Cintorínska ul. č. 143/11, č.t.: 4557 713
4. V prípade ďalšieho nebezpečenstva je potrebné taktieţ oboznámiť tieto inštitúcie:
Jednotka HaZZ Prešov, Poţiarnická 1..................................150..........7732 222
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Prešov, Poţiarnická 1..............................7733 535
Rýchla zdravotná pomoc Prešov, Hollého 14.......................155..........7733 465
Polícia - OO PZ SR Veľký Šariš...........................................158..........7762 992
Plynárne Prešov, kpt.Nálepku 8 – pohot. sluţba...................................7715 501
Elektrárne Prešov, Levočská 2, hlásenie porúch...................................7712 361
Vodárne a kanalizácie Prešov, Jarková 31, pohot. sluţba.....................7733 471
Slovenské telekomunikácie, ohlasovňa porúch.........................................12 129
Hospodársky dvor Záhradné................................................ 4557 704, 4557 705

Článok 7
Výpis z poţiarneho poplachového plánu okresu
1. Obce, právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sú povinné poskytovať si navzájom
pomoc pri zdolávaní poţiarov svojimi hasičskými jednotkami / § 44 zákona o OPP /. Pomoc
sa poskytuje v zmysle poţiarnych poplachových plánov, ktoré vypracúva príslušné okresné
riaditeľstvo. Výpisy z poţiarneho poplachového plánu územného obvodu doručuje okresné
riaditeľstvo obciam, dotknutým právnickým osobám alebo podnikajúcim fyzickým osobám.
2. Výpis z poţiarneho poplachového plánu územného obvodu je súčasťou Poţiarneho poriadku
obce, podľa neho na základe poţiadania poskytuje obec v prípade potreby pomoc susedným
obciam, resp. koho ţiada obec o pomoc v prípade väčšieho poţiaru vo svojom katastri.
3. Poţiarny poplachový plán určuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych sluţieb
vodární, plynární, elektrární, zdravotníckych zariadení a spojov do jednotlivých stupňov
poţiarneho poplachu a ich povolávanie na zásah.
4. Stupne poţiarneho poplachu sa určujú pre objekty právnických osôb, podnikajúcich
fyzických osôb alebo pre obce podľa ich poţiarneho rizika.
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5. Jednotlivé stupne poplachu sa určujú takto:
a) prvý stupeň sa určuje pre objekty, v ktorých sa predpokladá zdolanie poţiaru hasičskou
jednotkou obce, právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby,
b) druhý stupeň poţiarneho poplachu je určený pre objekty, v ktorých sa na zdolanie poţiaru
predpokladá pouţitie hasičských jednotiek, ktoré sústreďuje a nasadzuje okresné
riaditeľstvo,
c) tretí stupeň poţiarneho poplachu je určený pre objekty, v ktorých sa na zdolanie poţiaru
predpokladá pouţitie hasičských jednotiek, ktoré sústreďuje a nasadzuje krajské riaditeľstvo,
d) stupeň "Z" sa vyhlasuje pri veľkých a rozsiahlych poţiaroch.
Článok 8
§ 19
Ţivelné pohromy a iné mimoriadne udalosti
Ak osobitné predpisy neustanovujú inak, ustanovenia tohto Poţiarneho poriadku o
poskytovaní osobnej pomoci a vecnej pomoci, o hasičských jednotkách, právach a
povinnostiach zamestnancov a členov hasičských jednotiek pri riadení zásahu, náhrade škody a
výdavkov sa primerane vzťahujú aj na vykonávanie a riadenie záchranných prác pri ţivelných
pohromách, taktieţ aj na záchranné práce pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,
ak sú bezprostredne ohrozené ľudské ţivoty alebo hrozí značná škoda.
Článok 9
Situačný plán obce
Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a
zakreslením funkčných hydrantov (ak je v obci vybudovaný vodovod) a nástupných plôch tvorí
súčasť tohto dokumentu.
Článok 10
Rozsah účinnosti
1. Porušenie alebo nesplnenie ustanovení Poţiarneho poriadku obce zo strany fyzických osôb
bude povaţované za priestupok podľa § 61 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred
poţiarmi v znení neskorších predpisov, pokiaľ nepôjde o prečin alebo trestný čin, kedy sa bude
proti nim postupovať v zmysle Trestného zákona.
2. Za porušenie Poţiarneho poriadku obce bude právnická osoba alebo podnikajúca fyzická
osoba postihovaná v zmysle § 59 zákona o ochrane pred poţiarmi, pokiaľ nepôjde o prečin
alebo trestný čin, kedy sa bude proti nej postupovať v zmysle Trestného zákona.
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Článok 11
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Tento Poţiarny poriadok obce je spracovaný v súlade so zákonom NR SR č.314/2001 Z.z. o
ochrane pred poţiarmi a vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o poţiarnej prevencii,
v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na všetky fyzické osoby, ktoré sa trvalo alebo
prechodne zdrţujú v obci a taktieţ na právnické osoby alebo fyzické podnikajúce osoby, ktorých
objekty, zariadenia alebo prevádzky sa nachádzajú v katastri obce.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje podľa potreby na základe
poznatkov získaných pri zdolávaní poţiarov, po vykonaní taktického cvičenia alebo z iných
závaţných dôvodov obecné zastupiteľstvo v obci Záhradné.

Článok 12
Toto všeobecne záväzné nariadenie o Požiarnom poriadku obce bolo schválené obecným
zastupiteľstvom v obci Záhradné dňa 20. 3 2004, číslo uznesenia B/2. a nadobúda účinnosť
dňom 1.5.2004.

Ing. Anton G A Š P Á R
starosta obce
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DOKUMENTÁCIA
O OBECNOM HASIČSKOM ZBORE
I. oddiel
Obecné zastupiteľstvo v obci Záhradné schvaľuje túto Dokumentáciu o obecnom hasičskom
zbore, ktorá bola spracovaná v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi,
vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o poţiarnej prevencii a vyhlášky MV SR č. 169/2002 Z.z. o
hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.
Obec Záhradné zriaďuje a spravuje Obecný hasičský zbor /OHZ/ v počte 9 členov, čo tvorí
1 zásahové druţstvo. V druţstve sú obsadené funkčné miesta v zmysle vyhlášky MV SR
č.169/2002 Z.z., ktorá pojednáva o hasičských jednotkách.
Veliteľa OHZ vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo, po schválení okresným
riaditeľstvom HaZZ, spravidla na návrh Dobrovoľnej poţiarnej ochrany.
Druţstvo sa v súlade s plánom práce zúčastňuje na odbornej príprave, taktických a
previerkových cvičeniach vo vlastnom OHZ, inštruktáţno-metodických zamestnaniach
organizovaných okrskom a Okresným výborom DPO, ako aj na odbornej príprave vykonávanej
okresným riaditeľstvom HaZZ.
Menný zoznam členov obecného hasičského zboru:
- veliteľ OHZ - Ján Bednár, Spodná ul. č.47/2, č.t.: 4557 743
- preventívar............................................adresa: .............................................................
- strojník..................................................adresa: .............................................................
- člen........................................................adresa: .............................................................
- člen........................................................adresa: .............................................................
- člen........................................................adresa: .............................................................
- člen........................................................adresa: .............................................................
- člen........................................................adresa: .............................................................
- člen........................................................adresa: .............................................................
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Obecný hasičský zbor sa povaţuje za akcieschopný, ak sú na hasičskej zbrojnici do
určeného časového limitu výjazdu (10 min.) pripravení na výjazd na zásah najmenej štyria
členovia OHZ.
OHZ má k dispozícii túto techniku:
- motorová striekačka PPS 12 s kompletným vybavením
O hasičskú techniku sa starajú strojníci a ostatní členovia OHZ /DPO/, s finančnou pomocou
Obecného úradu v obci Záhradné.
II. oddiel
Úlohy hasičskej jednotky
1. Hasičská jednotka najmä:
a) vykonáva záchranu osôb ohrozených poţiarom a zdolávanie poţiarov,
b) vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených poţiarom,
c) vykonáva záchranné práce pri ţivelných pohromách,
d) poskytuje pomoc podľa svojich technických moţností a odbornej kvalifikácie pri
bezprostrednom ohrození ţivota osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,
e) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov,
f) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,
g) ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu zásahy pri zdolávaní poţiarov a pri
vykonávaní záchranných prác počas ţivelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí,
h) vypracúva a vedie dokumentáciu hasičskej jednotky.
Povinnosti člena hasičskej jednotky
1. Člen hasičskej jednotky je povinný:
a) podriadiť sa pri svojej činnosti príkazom veliteľa hasičskej jednotky,
b) zúčastňovať sa v určenom rozsahu na odbornej príprave a preverení fyzickej zdatnosti a
odborných znalostí,
c) podrobiť sa preventívnej zdravotnej prehliadke.
2. Člen hasičskej jednotky môţe samostatne vykonávať práce pri zdolávaní poţiarov a pri
vykonávaní záchranných prác aţ po absolvovaní základnej odbornej prípravy a po vykonaní
záverečnej skúšky.
3. Člen hasičskej jednotky nemôţe vykonávať práce pri zdolávaní poţiarov a pri vykonávaní
záchranných prác pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.
4. Veliteľ hasičskej jednotky zodpovedá za jej činnosť a pripravenosť zriaďovateľovi.
5. Neplnenie povinností uvedených v odseku 1 môţe byť dôvodom na vylúčenie člena z
hasičskej jednotky.
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Povinnosti zriaďovateľa hasičskej jednotky
1. Zriaďovateľ hasičskej jednotky je povinný:
a) vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej
jednotky a na ten účel zriadiť hasičskú zbrojnicu,
b) zabezpečiť materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie poţiarov a
vykonávanie záchranných prác,
c) zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými
pracovnými prostriedkami,
d) zriadiť ohlasovňu poţiarov,
e) zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
f) zabezpečiť príjem a prenos správ a informácií na vykonávanie zásahovej činnosti,
g) zabezpečiť odbornú prípravu členov hasičskej jednotky,
h) zabezpečiť vykonanie preventívnych zdravotných prehliadok členov hasičskej jednotky
podľa osobitných predpisov.
2. Zriaďovateľ obecného hasičského zboru je povinný zabezpečiť zvolávanie členov tak, aby po
prijatí správy ohlasovňou poţiaru o potrebe výjazdu na zásah a po nasledujúcom vyhlásení
poplachu sa dodrţal časový limit výjazdu do d e s i a t i c h minút.
Pouţívanie hasičských jednotiek na iné účely
Hasičské jednotky, ich vecné prostriedky a hasičskú techniku moţno pouţiť na činnosť
nesúvisiacu s ochranou pred poţiarmi iba vtedy, ak ich pouţitím nebude zníţená
akcieschopnosť a pripravenosť hasičskej jednotky na plnenie jej úloh.
III. oddiel
Rovnošata a funkčné označenie
1. Rovnošatu člena hasičskej jednotky, jej súčasti a zásady pouţívania a poskytovania určuje
zriaďovateľ, ktorý ich aj zabezpečuje.
2. Rovnošata nesmie byť zameniteľná s rovnošatou Hasičského a záchranného zboru, Armády
Slovenskej republiky, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov.
3. Rovnošata musí mať označenie príslušnosti k hasičskej jednotke a funkčné označenie člena.
4. Zriaďovateľ hasičskej jednotky poskytuje členovi rovnošatu, ktorá pri práci v hasičskej
zbrojnici plní aj funkciu osobného ochranného pracovného prostriedku. Ostatné osobné
ochranné pracovné prostriedky poskytuje zriaďovateľ hasičskej jednotky členom podľa
osobitného predpisu.
5. Strih rovnošaty má byť riešený tak, aby umoţňoval bezpečný výkon sluţby, nosenie
funkčného označenia, ako aj označenia príslušnosti k zriaďovateľovi.
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6. Funkčné označenie je umiestnené na výloţke rovnošaty na pravej strane blúzy nad chlopňou
horného vrecka. Označenie príslušnosti k zriaďovateľovi je umiestnené na vonkajšej strane
ľavého rukáva rovnošaty.
7. Funkčné označenie členov a označenie ich príslušnosti zabezpečuje zriaďovateľ.
8. Funkčné označenia členov tvoria:
a) päťlístkové rozety striebornej farby s priemerom 14 mm pre funkciu:
I.

hasič -

II.

starší hasič - dve rozety,

III.

jedna rozeta,

technik-strojník - tri rozety,

b) päťlístkové rozety striebornej farby s priemerom 14 mm a lemovka striebornej farby,
pretkávaná modrou niťou pre funkciu:
I. veliteľ druţstva - jedna rozeta a lemovka striebornej farby, pretkávaná modrou niťou,
II. veliteľ jednotky - dve rozety a strieborná lemovka pretkávaná modrou niťou.
9. Príslušnosť členov k zriaďovateľovi sa označuje znakom. Obecné hasičské zbory majú znak v
tvare štítu s rozmermi 75 mm x 90 mm. Na znaku je uvedený názov hasičskej jednotky a jej
sídlo. V strede znaku je erb obce. Rozmery erbov sa riadia heraldickými pravidlami. Príslušnosť
k zriaďovateľovi sa označuje aj na čiapke k rovnošate. Pouţíva sa spravidla nášivkový znak v
tvare štítu.
10. Ak zriaďovateľ poskytne členom spoločenskú rovnošatu, funkčné označenie sa umiestňuje
na náramenníkoch. Grafické znázornenie funkčných označení členov je uvedené v prílohe č.7.
IV. oddiel
Odborná príprava hasičských jednotiek
1. Odborná príprava členov OHZ je zameraná na dosiahnutie znalostí, zručností, fyzickej
zdatnosti a návykov potrebných na vykonávanie činností pri zdolávaní poţiaru a vykonávaní
záchranných prác pri poţiaroch, ţivelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
2. Odborná príprava členov sa člení na :
a/ základnú prípravu,
b/ zdokonaľovaciu prípravu,
c/ špecializovanú prípravu,
d/ cyklickú prípravu,
e/ hasičský šport.
3. Člen hasičskej jednotky môţe samostatne vykonávať práce pri zdolávaní poţiarov a pri
vykonávaní záchranných prác aţ po absolvovaní základnej odbornej prípravy a po vykonaní
záverečnej skúšky.
Základná príprava
1. Základnú prípravu členov v rozsahu 40 hodín vykonáva právnická osoba alebo podnikajúca
fyzická osoba, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom.
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2. Obsahom základnej prípravy členov sú:
a) právne predpisy na úseku ochrany pred poţiarmi,
b) organizácia výkonu sluţby v hasičských jednotkách,
c) technický výcvik s hasič. technikou a vecnými prostriedkami,
d) základné procesy horenia, hasiace látky a zásady ich pouţitia
e) metodika zdolávania poţiarov a vykonávania záchranných prác,
f) základy poskytovania predlekárskej prvej pomoci,
g) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na pracovisku a pri zásahovej činnosti,
h) poradová príprava.
3. Základná príprava členov sa končí teoretickou skúškou a praktickou skúškou, ktorú vykonáva
komisia určená zriaďovateľom.
Zdokonaľovacia príprava
1. Zdokonaľovacia príprava sa vykonáva v hasičských jednotkách a zúčastňujú sa na nej všetci
členovia. Termíny vykonávania zdokonaľovacej prípravy členov určuje zriaďovateľ.
2. Zdokonaľovacia príprava členov trvá šesť hodín mesačne vo výcvikovom roku; vykonáva ju
zriaďovateľ, ktorý určuje jej rozsah.
3. Spôsob overovania vedomostí a praktických zručností členov na záver výcvikového roka
určuje zriaďovateľ hasičskej jednotky.
4. Súčasťou zdokonaľovacej prípravy sú aj taktické cvičenia.
Špecializovaná príprava
1. Špecializovaná príprava členov na účely odbornej prípravy a overovania odbornej spôsobilosti
sa vykonáva na funkciu veliteľa hasičskej jednotky.
2. Špecializovanú prípravu veliteľov obecných hasičských zborov v rozsahu 24 hodín vykonáva
okresné riaditeľstvo, právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba, ktorá má na túto činnosť
oprávnenie vydané ministerstvom.
Cyklická príprava
1. Cyklická príprava sa vykonáva pre veliteľa hasičskej jednotky a je určená na prehĺbenie
znalostí, zručností, fyzickej zdatnosti a návykov potrebných na vykonávanie činností pri
zdolávaní poţiaru a vykonávaní záchranných prác pri poţiaroch, ţivelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach, ktoré sa vyţadujú na opätovné overenie odbornej spôsobilosti.
Vykonáva sa pred uplynutím platnosti vydaného osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
2. Cyklickú prípravu veliteľov obecných hasičských zborov vykonáva okresné riaditeľstvo v
rozsahu 24 hodín raz za 5 rokov.
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Hasičský šport
1. Členovia dobrovoľných hasičských jednotiek sa môţu zúčastňovať previerok pripravenosti
alebo súťaţí v hasičskom športe.
2. Náklady spojené s organizovaním súťaţe v hasičskom športe alebo previerky pripravenosti
znáša ten, kto súťaţ alebo previerku pripravenosti organizuje. Náklady spojené s účasťou na
súťaţi alebo na previerke pripravenosti a s obstarávaním výstroja pre príslušníkov a členov
hasičských jednotiek, ktorí sa zúčastňujú na súťaţi, hradí zriaďovateľ.
V. oddiel
Odborná spôsobilosť
1. Veliteľ obecného hasičského zboru sa podrobuje overeniu odbornej spôsobilosti. Odborná
spôsobilosť na výkon funkcie sa poţaduje pred zaradením do funkcie. Overuje sa skúškami
pred skúšobnou komisiou a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti. Overovaniu
odbornej spôsobilosti sa podrobujú členovia aţ po absolvovaní špecializovanej prípravy alebo
cyklickej prípravy.
2. Odbornú spôsobilosť tvorí súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré sú
nevyhnutné na riadny výkon danej funkcie.
3. Veliteľ obecného hasičského zboru preukazuje znalosť:
a) predpisov o výkone sluţby v hasičskej jednotke, práv a povinností podľa vykonávanej
funkcie,
b) zásad riadiacej práce a základov psychológie, metodiky zdolávania poţiarov a výkonu
záchranných prác, ako aj efektívnosti vyuţívania hasičskej techniky, poznanie hasiacich
látok, vecných prostriedkov a zásad ich pouţívania,
c) riadenia zdolávania poţiarov, vykonávania záchranných prác pri ţivelných pohromách,
nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,
d) organizácie odbornej prípravy a jej obsahu, praktického výcviku a telesnej prípravy,
e) objektov so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poţiaru v zásahovom obvode, ich
stavebného riešenia, poţiarnotechnických zariadení a poţiarneho nebezpečenstva
technologických procesov,
f) rozmiestnenia síl a prostriedkov zásahového obvodu,
g) identifikácie a zásad likvidácie nebezpečných látok,
h) predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
4. Overovanie odbornej spôsobilosti pre veliteľov obecných hasičských zborov vykonáva
okresné riaditeľstvo skúšobnou komisiou. O skúške a o jej výsledku vyhotovuje skúšobná
komisia zápisnicu. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva orgán príslušný na overovanie
odbornej spôsobilosti.
5. Ak člen na skúške nevyhovel, môţe skúšku raz opakovať. Termín opakovanej skúšky určí
orgán príslušný na overovanie odbornej spôsobilosti tak, aby sa konala najskôr jeden mesiac a
najneskôr tri mesiace odo dňa skúšky, pri ktorej skúšaný nevyhovel.
6. Velitelia OHZ sa podrobujú ďalšiemu overovaniu odbornej spôsobilosti raz za päť rokov.
Platnosť osvedčenia odbornej spôsobilosti je päť rokov odo dňa vykonania skúšky.
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Priznanie, odpustenie a odňatie odbornej spôsobilosti
1. Overenie odbornej spôsobilosti môţe príslušný orgán podľa § 24 na ţiadosť člena odpustiť, ak
v roku, v ktorom by sa mal podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti, dosiahne muţ aspoň 55
rokov veku, ţena 50 rokov veku a má najmenej 10 rokov odbornej praxe na úseku súvisiacom s
obsahom výkonu funkcie.
2. Na výkon funkcie veliteľa obecného hasičského zboru sa nevyţaduje odborná spôsobilosť,
ak túto funkciu vykonáva príslušník alebo zamestnanec, ktorý má odbornú spôsobilosť na
riadiacu funkciu v hasičskej jednotke.
3. Ak sa zistí, ţe ten, komu bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti, opakovane
vykazuje pri výkone svojej funkcie nedostatky, môţe mu orgán príslušný na overenie odbornej
spôsobilosti toto osvedčenie zadrţať do vykonania nového overenia podľa odseku 4.
4. Člen, ktorému bolo zadrţané osvedčenie o odbornej spôsobilosti, podrobí sa novému
overeniu odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou najskôr do jedného mesiaca a
najneskôr do troch mesiacov odo dňa zadrţania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
5. Ak člen na opakovanej skúške nevyhovie, orgán príslušný na overovanie odbornej
spôsobilosti mu osvedčenie o odbornej spôsobilosti odníme.
VI. oddiel
Taktické cvičenie
1. Taktické cvičenie vykonávajú hasičské jednotky s cieľom prehlbovať schopnosti veliteľov
pri riadení síl a nasadzovaní hasičskej techniky a vecných prostriedkov pri zásahu a precvičovať
pripravenosť a akcieschopnosť hasičských jednotiek, ako aj súčinnosť týchto jednotiek s
ostatnými sluţbami, najmä:
a) pri zdolávaní poţiarov v objektoch s technológiou so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
poţiaru, veľkoskladov a rozsiahlych lesných poţiarov,
b) pri evakuácii osôb z budov,
c) pri likvidácii následkov dopravných nehôd v cestnej a ţelezničnej doprave pri preprave
nebezpečných látok,
d) pri vykonávaní záchranných prác na vodnej ploche a pod vodnou hladinou,
e) pri zdolávaní poţiarov veľkokapacitných nádrţí s horľavými kvapalinami a so skvapalnenými
plynmi,
f) pri zdolávaní poţiarov výškových objektov a strešných konštrukcií,
g) pri zdolávaní poţiarov káblových kanálov,
h) pri likvidácii následkov havárií v leteckej doprave,
i) pri vykonávaní záchranných prác v ťaţko prístupných miestach a terénoch.
2. Taktické cvičenia organizujú velitelia hasičských jednotiek v súlade s plánom
zdokonaľovacej prípravy. Na vykonanie taktického cvičenia sa vypracúva dokumentácia, ktorá
obsahuje textovú časť a grafickú časť. Dokumentáciu vypracúva veliteľ taktického cvičenia.
Dokumentácia obsahuje najmä opis a charakteristiku objektu, jeho pôdorys a vybrané rezy,
prístupové komunikácie, vodné zdroje, vyznačenie nasadenia jednotlivých prúdov alebo iných
činností, nasadené sily a prostriedky a časový priebeh taktického cvičenia. Súčasťou
dokumentácie je aj písomné vyhodnotenie taktického cvičenia, ktoré schvaľuje ten, kto taktické
cvičenie nariadil.
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3. Ak sa na taktickom cvičení zúčastňujú dve hasičské jednotky alebo viac hasičských jednotiek
z okresu, dokumentáciu podľa odseku 2 schvaľuje riaditeľ okresného riaditeľstva. Ak sa na
taktickom cvičení zúčastňujú hasičské jednotky z viacerých okresov, dokumentáciu podľa
odseku 2 schvaľuje riaditeľ krajského riaditeľstva.
4. Vykonanie taktického cvičenia nariaďuje krajské riaditeľstvo na území kraja alebo okresné
riaditeľstvo vo svojom územnom obvode.
Previerkové cvičenie

1. Previerkové cvičenie sa vykonáva s cieľom preveriť:
a) pripravenosť hasičskej jednotky na zdolávanie poţiarov, vykonávanie záchranných prác pri
ţivelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach podľa zadanej situácie,
b) pripravenosť veliteľov hasičských jednotiek na riadenie zásahu pri zdolávaní veľkých a
zloţitých poţiarov, vykonávanie záchranných prác pri ţivelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach podľa zadanej situácie,
c) akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti.
2. Previerkové cvičenie sú oprávnené nariadiť orgány vykonávajúce štátny poţiarny dozor, obec
pre hasičskú jednotku obce a štatutárny orgán právnickej osoby pre hasičskú jednotku zriadenú
v jej pôsobnosti. O vykonaní previerkového cvičenia sa spracúva záznam.
3. Pri previerkovom cvičení s námetom poţiaru alebo inej mimoriadnej udalosti sa ohlasovni
poţiarov alebo operačnému pracovisku oznamuje, ţe ide o previerkové cvičenie, ak nie sú
súčasťou preverovania.
VII. oddiel
Právomoc a povinnosti veliteľa zásahu
1. Činnosť hasičských jednotiek riadi na mieste zásahu veliteľ zásahu.
2. Veliteľ zásahu:
a)

zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za vyuţitie ich vecných
prostriedkov na mieste zásahu a kontrolu dodrţiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci,

b) dodrţiava zásady prednostného velenia,
c) môţe nariadiť v súvislosti so zdolávaním poţiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby
sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo aby sa
podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie zásahu,
d) zriaďuje riadiaci štáb pri zásahoch s nasadením veľkého počtu síl a prostriedkov hasičských
jednotiek,
e) môţe vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred poţiarmi, aby preukázala
svoju totoţnosť; ak ju hodnoverne nepreukáţe, je oprávnený predviesť túto fyzickú osobu
na útvar Policajného zboru, pričom táto fyzická osoba je povinná predvedenie strpieť .
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3. Veliteľ zásahu podľa situácie na mieste zásahu:
a) zabezpečuje prieskum a vyhodnocovanie situácie; ak je to potrebné, vyhlasuje vyšší stupeň
poţiar neho poplachu,
b) rozhoduje o zvolávaní ďalších hasičských jednotiek potrebných na zdolávanie poţiaru a o
vykonaní záchranných prác pri poţiaroch, ţivelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach,
c) nasadzuje hasičské jednotky a určuje hlavný smer a spôsob zásahovej činnosti, určuje
veliteľov zásahových úsekov a náčelníka riadiaceho štábu a vydáva im rozkazy na plnenie
úloh súvisiacich so zásahom,
d) vyţaduje prostredníctvom operačného pracoviska pomoc vrtuľníka na vykonanie leteckého
prieskumu, záchrany osôb alebo zdolanie poţiaru,
e) spolupracuje so špeciálnymi sluţbami (napr. vodární, plynární, elektrární, zdravotných
zariadení, spojov),
f) zriaďuje veliteľské stanovište a zabezpečuje jeho označenie,
g) kontroluje dodrţiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pouţívanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov,
h) priebeţne informuje príslušné operačné pracovisko o situácii na mieste zásahu, potrebe síl a
prostriedkov, zmene v osobe veliteľa zásahu,
i) spolupracuje s Policajným zborom alebo s iným poriadkovým orgánom pri udrţiavaní
poriadku na mieste zásahu a v jeho blízkom okolí,
j) podáva informácie dotknutým orgánom o situácii na mieste zásahu,
k) vykonáva obhliadku poţiariska po zdolaní poţiaru, jeho odovzdanie vlastníkovi alebo inej
oprávnenej osobe a určenie nevyhnutných opatrení na jeho kontrolu,
l) spracúva správu o zásahu a zabezpečuje bez zbytočného odkladu jej zaslanie na územne
príslušné operačné pracovisko Hasičského a záchranného zboru; vzor správy o zásahu je
uvedený v prílohe č. 6.
4. Veliteľ zásahu na účely ochrany ţivota a zdravia zasahujúcich zamestnancov a členov
hasičských jednotiek:
a) vyhodnocuje informácie o nebezpečenstve na mieste zásahu,
b) rozdeľuje miesto zásahu na zásahové úseky s charakteristickým nebezpečenstvom a určuje
zodpovedajúci reţim práce, ako aj spôsob ochrany,
c) určuje úlohy hasičským jednotkám s prihliadnutím na ich vybavenie,
d) zabezpečuje podávanie ochranných nápojov a stravovanie.
5. Veliteľ zásahu je oprávnený rozdeliť hasičskú jednotku a určiť úlohy hasičskej jednotke a
kaţdému, kto poskytuje osobnú pomoc na mieste zásahu.
6. Veliteľom zásahu je spravidla veliteľ druţstva, veliteľ zmeny alebo veliteľ hasičskej
jednotky; ak sa na zásahu nezúčastní ani jeden z nich, veliteľom zásahu je príslušník,
zamestnanec alebo člen hasičskej jednotky určený ako veliteľ vozidla vyslaného na zásah.
7. Pri určovaní veliteľa zásahu s prednostným velením sa postupuje podľa týchto zásad:
a) veliteľ zásahu z Hasičského a záchranného zboru má prednosť pred veliteľmi zásahu zo
závodných hasičských jednotiek okrem prípadu uvedeného v písmene b) a pred veliteľmi
zásahu z obecných hasičských zborov;
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b) veliteľ zásahu zo závodného hasičského útvaru má prednosť pred veliteľmi zásahu z
obecných hasičských zborov; ak je poţiar v objektoch zriaďovateľa závodného hasičského
útvaru, má prednosť veliteľ zásahu z tohto útvaru pred všetkými veliteľmi zásahu z
hasičských jednotiek,
c) veliteľ zásahu z obecného hasičského zboru má prednosť pred veliteľom zásahu zo
závodného hasičského zboru okrem prípadu uvedeného v písmene d),
d) veliteľ zásahu zo závodného hasičského zboru má prednosť pred veliteľom zásahu z
obecného hasičského zboru, ak je poţiar v objektoch zriaďovateľa závodného hasičského
zboru.
8. Pri zásahu dvoch alebo viacerých hasičských jednotiek rovnakého druhu je povinný prevziať
velenie veliteľ zásahu z miestne príslušnej hasičskej jednotky.
9. Prezident Prezídia Hasičského a záchranného zboru, riaditeľ územne príslušného krajského
riaditeľstva, a riaditeľ územne príslušného okresného riaditeľstva sú oprávnení v závaţných
prípadoch prevziať velenie zásahu alebo určiť veliteľa zásahu odchylne od ustanovení
uvedených v odseku 7.
10. Preberajúci veliteľ zásahu oznámi prevzatie riadenia doterajšiemu veliteľovi zásahu a
podľa podmienok tieţ príslušníkom, zamestnancom a členom zúčastneným na zásahu.
Preberajúci veliteľ zásahu je súčasne povinný prevziať príslušné označenie podľa odseku 11. Ak
preberajúci veliteľ zásahu neprevzal velenie zásahu takýmto spôsobom, nemôţe vydávať
rozkazy.
11. Veliteľ zásahu svoje oprávnenia preukazuje nápisom VELITEĽ ZÁSAHU umiestneným
na viditeľnej časti výstroja.
12. Príslušník pri plnení úloh preukazuje svoje oprávnenia sluţobným preukazom. V prípade
zdolávania poţiaru, ak to okolnosti nedovoľujú, moţno od tejto povinnosti upustiť.
13. Veliteľ závodného hasičského útvaru, veliteľ závodného hasičského zboru, veliteľ
mestského hasičského a záchranného zboru a veliteľ obecného hasičského zboru pri plnení úloh
preukazujú svoje oprávnenie preukazom, ktorý vydáva zriaďovateľ.
Povinnosti člena hasičskej jednotky
Člen hasičskej jednotky:
a) plní rozkazy veliteľa zásahu a udrţiava s ním spojenie,
b) dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pouţíva určené osobné ochranné
pracovné prostriedky,
c) pomáha pri plnení úloh ostatným zasahujúcim, ak sa tým neobmedzí plnenie jeho úloh
uvedených v písmene a).
Vykonávanie zásahu v niektorých osobitných prípadoch
Zásah hasičskej jednotky vo vojenských objektoch, v objektoch Vojsk ministerstva vnútra,
Ţelezničného vojska, Zboru väzenskej a justičnej stráţe, Policajného zboru, Ţelezničnej polície
a Slovenskej informačnej sluţby sa vykonáva len so súhlasom príslušného zodpovedného
zamestnanca (veliteľa, náčelníka alebo riaditeľa) týchto objektov, ktorí zabezpečujú
informovanie veliteľa zásahu o všetkých dôleţitých skutočnostiach potrebných na vykonanie
zásahu, ako aj na osobnú bezpečnosť zasahujúcich členov hasičských jednotiek.
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Zdolávanie poţiaru hasičskými jednotkami
1. Obce, právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sú povinné poskytovať si navzájom
pomoc pri zdolávaní poţiarov svojimi hasičskými jednotkami (zákon o OPP, § 44).
2. Krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo sú oprávnené vo svojom územnom obvode v
prípade naliehavej potreby pri zdolávaní poţiarov sústreďovať a nasadzovať hasičské jednotky
bez ohľadu na to, komu sú podriadené, a vecné prostriedky bez ohľadu na to, kto nimi
disponuje. Obdobné oprávnenie má ministerstvo pri potrebe nasadenia hasičských jednotiek a
ich vecných prostriedkov z viacerých krajov alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
3. Orgán, ktorý rozhoduje o opatreniach podľa odseku 2, je povinný prihliadať na to, aby bola
v nevyhnutnom rozsahu zabezpečená ochrana pred poţiarmi v územných obvodoch obcí alebo
v objektoch právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, ktoré takúto pomoc poskytnú.
4. Pri vyţiadaní pomoci súčasne z viacerých miest majú prednosť prípady, v ktorých ide o
záchranu bezprostredne ohrozených osôb a o likvidáciu mimoriadnych udalostí v miestach, kde
hrozí ich rozšírenie a je predpoklad ohrozenia veľkého počtu osôb alebo veľkých strát na
majetku.
5. Pri zdolávaní poţiaru hasičské jednotky spolupracujú s útvarmi Armády Slovenskej
republiky, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov, bezpečnostných sluţieb a
s ďalšími orgánmi podľa osobitných predpisov.
Vstup na nehnuteľnosti
1. Vlastník, správca alebo uţívateľ nehnuteľnosti je povinný umoţniť vstup na nehnuteľnosť
na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie poţiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia,
prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie
pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov. O potrebe a
rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu.
2. Ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je moţný
len so súhlasom vlastníka, správcu alebo uţívateľa nehnuteľnosti. Pritom sa musí dbať, aby
cvičením hasičskej jednotky bolo čo najmenej rušené uţívanie nehnuteľnosti a aby nevznikli
škody, ktorým moţno zabrániť.
3. O vstupe do vojenských objektov, objektov Vojsk ministerstva vnútra, Ţelezničného vojska,
Zboru väzenskej a justičnej stráţe, Policajného zboru, Ţelezničnej polície a Slovenskej
informačnej sluţby platia osobitné predpisy.
VIII. oddiel
POMOC PRI ZDOLÁVANÍ POŢIAROV
Osobná pomoc
Kaţdý je povinný v súvislosti so zdolávaním poţiaru:
a)

vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
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b) uhasiť poţiar, ak je to moţné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho
šírenia,
c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený poţiar alebo zabezpečiť jeho
ohlásenie,
d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej
jednotky alebo obce.
Vecná pomoc
Kaţdý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného
riaditeľstva alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie poţiarov,
spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie poţiarov.
Poskytnutie ochranných nápojov a stravovania
1. Veliteľ zásahu zabezpečuje pre kaţdého, kto sa bezprostredne podieľa osobnou pomocou na
zdolávaní poţiaru a vykonávaní záchranných prác, bezplatné poskytnutie ochranných nápojov a
stravovania, ak jeho osobná pomoc trvala viac ako päť hodín. Mnoţstvo a druh ochranných
nápojov určuje veliteľ zásahu podľa poveternostných podmienok, fyzickej záťaţe a termického
namáhania.
2. Výdavky spojené s poskytnutím ochranných nápojov a stravovania uhrádza právnická osoba
alebo podnikajúca fyzická osoba, v ktorej záujme sa pomoc poskytla. Ak sa takáto pomoc
poskytla v záujme fyzickej osoby, výdavky s tým spojené sa uplatňujú na okresnom riaditeľstve,
ak o poskytnutie pomoci poţiadalo, pričom ich uhrádza krajské riaditeľstvo, v ktorého
územnom obvode poţiar vznikol; ak o poskytnutie pomoci poţiadala obec, uhrádza výdavky s
tým spojené obec.
3. Ochranné nápoje a stravovanie zabezpečuje veliteľ zásahu v súčinnosti s tým subjektom,
ktorý ich má uhrádzať podľa osobitného predpisu (zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov).
IX. oddiel
NÁHRADA ŠKODY
Odškodňovanie úrazov
1. Štát uhradí fyzickej osobe škodu na zdraví, ktorá jej vznikla pri činnosti v hasičskej jednotke
alebo v kontrolnej skupine obce alebo jej vznikla v súvislosti s pomocou, ktorú poskytovala pri
zdolávaní poţiaru alebo pri odstraňovaní jeho následkov, alebo pri cvičení hasič. jednotky, a to
podľa predpisov o odškodňovaní pracovných úrazov (§195-209 Zákonníka práce), ak
poškodenému nevznikol nárok na náhradu tejto škody uţ z pracovnoprávneho vzťahu.
2. Náhradu škody podľa odseku 1 poskytuje v zastúpení štátu krajské riaditeľstvo, v ktorého
územnom obvode došlo ku škode na zdraví poškodeného.
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Jednorazové mimoriadne odškodnenie
1. Jednorazové mimoriadne odškodnenie zamestnancom a členom hasičskej jednotky, ako aj
ďalším zamestnancom právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby alebo pozostalým po nich
poskytuje zriaďovateľ, ak ku škode na zdraví došlo v súvislosti s činnosťou hasičských
jednotiek v objektoch zriaďovateľa alebo v zmluvne ochraňovaných objektoch. V ostatných
prípadoch poskytuje jednorazové mimoriadne odškodnenie ministerstvo.
2. Nárok na odškodnenie sa premlčuje po uplynutí troch rokov odo dňa vzniku škody.
3. Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením, v ktorých prípadoch a v akom rozsahu
prislúcha poškodenému alebo pozostalým po poškodenom, okrem nárokov podľa predpisov o
odškodňovaní pracovných úrazov, aj jednorazové mimoriadne odškodnenie a kedy moţno
takéto odškodnenie priznať osobám, ktoré boli na poškodeného odkázané výţivou; v tomto
nariadení sa upraví tieţ jednorazové mimoriadne odškodnenie príslušníkovi, zamestnancovi a
členovi hasičskej jednotky a pozostalým po nich.
Náhrada škody
1. Fyzická osoba má nárok na náhradu škody, ktorá jej vznikla pri poskytovaní pomoci pri
zdolávaní poţiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky. Fyzická osoba uplatňuje právo na
náhradu škody na okresnom riaditeľstve, pričom ju uhrádza krajské riaditeľstvo. Ak pomoc
poskytla fyzická osoba v záujme právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, má krajské
riaditeľstvo právo voči tejto právnickej osobe alebo podnikajúcej fyzickej osobe na náhradu
toho, čo fyzickej osobe poskytlo.
2. V osobitne odôvodnených prípadoch moţno priznať náhradu výdavkov spojených s
obstaraním novej veci za vec poškodenú.
3. Ak vznikla právnickej osobe alebo podnikajúcej fyzickej osobe škoda v súvislosti s pomocou
poskytnutou v záujme inej právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, má právo
uplatniť náhradu škody u právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorej záujme
sa pomoc poskytla.
4. Právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe sa nahrádza tieţ škoda,
ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie poţiaru, zamedzenie jeho šírenia
alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky,
alebo pri cvičení hasičskej jednotky. Hasičské jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla
primeraným pouţitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním poţiaru.
5. Náhrada škody podľa odseku 4 sa neposkytuje právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe
a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté poţiarom.
6. Právo na náhradu škody podľa odseku 4 sa uplatňuje u právnickej osoby alebo podnikajúcej
fyzickej osoby, v ktorej záujme sa zásah vykonal; táto právnická osoba alebo podnikajúca
fyzická osoba aj náhradu škody poskytuje. Ak sa zásah vykonal v záujme fyzickej osoby,
uplatňuje sa právo na náhradu škody na okresnom riaditeľstve, ak toto zásah vykonalo, pričom
ho uhrádza krajské riaditeľstvo, v ktorého územnom obvode poţiar vznikol. Ak zásah v záujme
fyzickej osoby vykonala obec, uplatňuje sa toto právo u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje.
7. Lehoty na uplatnenie náhrady škody upravuje osobitný predpis (§ 106 Občianskeho
zákonníka).
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Náhrada výdavkov
1. Ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada
týchto výdavkov.
2. Právo na náhradu výdavkov môţe oprávnený uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď ich
zistil, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku; inak toto právo zanikne.
3. Právo na náhradu výdavkov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej
osoby, v ktorej záujme sa pomoc poskytla; táto právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba
aj náhradu výdavkov poskytuje. Ak sa pomoc poskytla v záujme fyzickej osoby, uplatňuje sa
právo na náhradu výdavkov na okresnom riaditeľstve, ak o poskytnutie pomoci poţiadalo,
pričom ho uhrádza krajské riaditeľstvo, v ktorého územnom obvode poţiar vznikol. Ak o
poskytnutie pomoci poţiadala obec, uplatňuje sa toto právo u obce, ktorá aj náhradu výdavkov
poskytuje.
4. Ustanoveniami odsekov 1 aţ 3 nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa osobitných
predpisov (Občiansky zákonník).
X. oddiel
Dokumentácia hasičskej jednotky
1. Obecný hasičský zbor vedie túto základnú dokumentáciu:
a) kniha o výkone sluţby (stráţna kniha, príloha č.5),
b) ročný plán a mesačné plány zdokonaľovacej prípravy, záznam o účasti na zdokonaľovacej
príprave, dokumentácie taktických cvičení a previerkových cvičení,
c) na úseku strojnej sluţby
I. prevádzkový denník o pouţívaní hasičského automobilu a agregátu,
II. vozový zošit (napr. tlačivo ŠEVT 306099),
d) na úseku spojovacej sluţby (ak je povolenie na rádiovú prevádzku),
I. staničný denník rádiového spojenia, (vedie sa len vtedy, ak ide o základňovú rádiostanicu,
a uvádzajú sa v ňom skrátené záznamy o vykonaných spojeniach);
II. staničný protokol rádiových sluţieb, (uvádzajú sa tu mená osôb, ktoré obsluhujú v určený
deň rádiové stanice),
III. kniha porúch,
e) kniha ohlásených prípadov, vykonávajú sa v nej záznamy o prijatých ohláseniach poţiarov
a iných mimoriadnych udalostiach
2. Údaje na vypracovanie dokumentácie o zdolávaní poţiarov pre potreby Hasičského a
záchranného zboru poskytuje obec, právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba okresnému
riaditeľstvu.
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3. Dokumentácia o zdolávaní poţiarov sa aktualizuje podľa skutočného stavu a dopĺňa sa na
základe poznatkov získaných pri zdolávaní poţiarov a po vykonaní taktického cvičenia alebo
previerkového cvičenia najmenej raz za rok.
4. Kontrolu vedenia dokumentácie vykonáva veliteľ hasičskej jednotky, ktorý určí aj spôsob jej
uloţenia.
5. Výpis z poţiarneho poplachového plánu a povodňový plán obce sú uloţené u zriaďovateľa
obecného hasičského zboru.
Poţiarny poplachový plán
1. Poţiarny poplachový plán určuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych sluţieb
vodární, plynární, elektrární, zdravotníckych zariadení a spojov do jednotlivých stupňov
poţiarneho poplachu a ich povolávanie na zásah.
2. Stupne poţiarneho poplachu sa určujú pre objekty právnických osôb, podnikajúcich
fyzických osôb alebo pre obce podľa ich poţiarneho rizika.
3. Jednotlivé stupne poplachu sa určujú takto:
a) prvý stupeň sa určuje pre objekty, v ktorých sa predpokladá zdolanie poţiaru hasičskou
jednotkou obce, právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby,
b) druhý stupeň poţiarneho poplachu je určený pre objekty, v ktorých sa na zdolanie poţiaru
predpokladá pouţitie hasičských jednotiek, ktoré sústreďuje a nasadzuje okresné
riaditeľstvo,
c) tretí stupeň poţiarneho poplachu je určený pre objekty, v ktorých sa na zdolanie poţiaru
predpokladá pouţitie hasičských jednotiek, ktoré sústreďuje a nasadzuje krajské riaditeľstvo,
d) stupeň "Z" sa vyhlasuje pri veľkých a rozsiahlych poţiaroch.
4. Poţiarny poplachový plán územného obvodu vypracúva okresné riaditeľstvo a predkladá ho
krajskému riaditeľstvu, ktoré vypracúva poţiarny poplachový plán územného obvodu kraja.
Výpisy z poţiarneho poplachového plánu územného obvodu doručuje okresné riaditeľstvo
obciam, dotknutým právnickým osobám alebo podnikajúcim fyzickým osobám.
5. Pri spracúvaní poţiarneho poplachového plánu koordinuje krajské riaditeľstvo zaraďovanie
síl a prostriedkov do jednotlivých stupňov poţiarneho poplachu s dotknutými okresnými
riaditeľstvami; okresné riaditeľstvo koordinuje zaraďovanie síl a prostriedkov do jednotlivých
stupňov poplachu s obcami alebo právnickými osobami, ktoré poskytujú pomoc pri zdolávaní
poţiaru.
Povodňový plán záchranných prác
Povodňový plán záchranných prác územného obvodu spracúvajú hasičské jednotky v rozsahu
vymedzenom osobitným predpisom (§ 16 nariadenia vlády SSR č.32/1975 Zb. o ochrane pred
povodňami v znení neskorších zmien).
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Záverečné ustanovenie
Materiálno - technické vybavenie hasičských jednotiek, ktoré slúţi bezprostredne na ochranu
ţivota a zdravia zamestnancov a na ochranu majetku zriaďovateľa hasičskej jednotky, nemoţno
postihnúť exekúciou (§ 72 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi).

Tento dokument bol schválený obecným zastupiteľstvom v obci Záhradné dňa 20.3.2004, číslo
uznesenia B/2. a nadobúda účinnosť dňom 1.5.2004.

Ing. Anton G A Š P Á R
starosta obce
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ZOZNAM OBJEKTOV A PRIESTOROV, V KTORÝCH SA
VYKONÁVAJÚ PREVENTÍVNE PROTIPOŢIARNE KONTROLY

Obecné zastupiteľstvo v obci Záhradné schvaľuje túto dokumentáciu, ktorá je spracovaná v
zmysle § 36 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a slúţi pre účelné
vykonávanie preventívnych protipoţiarnych kontrol v obci Záhradné.
Obecné zastupiteľstvo na návrh DPO /DHZ/ schvaľuje preventívara obce, ktorý riadi
preventívne protipoţiarne kontroly v rodinných domoch, prevádzkach a ostatných objektoch v
katastri obce, v ktorých sa nevykonáva štátny poţiarny dozor.
Obec vykonáva preventívne protipoţiarne kontroly v objektoch najmenej raz za päť
rokov, ak nebezpečenstvo vzniku poţiarov kontrolovaných stavieb v obci nevyţaduje kratšiu
lehotu.

Obec zabezpečuje protipoţiarne kontroly v týchto objektoch:

- budova OcÚ / OcÚ + MKS + Pošta + bar Picollo /
- objekt bývalého OcÚ - v prenájme
- rodinné domy - ....
- Kostoly a Farský úrad
- Materská škola
- Základná škola
- 6. byt. jedn. - 2
- budova Jednoty
- šatne TJ
- hasičská zbrojnica
- súkromné a drobné prevádzky
- ostatné objekty v katastri obce Záhradné, v ktorých sa nevykonáva štátny poţiarny dozor.
Podrobný zoznam objektov tvorí samostatnú prílohu dokumentácie OPP obce.
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Vymedzenie subjektov, v ktorých obec vykonáva preventívne protipoţiarne kontroly

1. Obec preveruje dodrţiavanie povinností ustanovených v zákone o ochrane pred poţiarmi
preventívnymi protipoţiarnymi kontrolami (§ 24 ods. 1 zákona o OPP) :
a) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny
poţiarny dozor okresné riaditeľstvo. Okresné riaditeľstvo v zmysle § 21 písm. i) zákona o
ochrane pred poţiarmi oznamuje obci subjekty, v ktorých vykonáva protipoţiarne kontroly,
a teda obec vykonáva kontroly v ostatných právnických osobách a podnikajúcich fyzických
osobách,
b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo
vlastníctve alebo v uţívaní fyzických osôb; napr. na povalách, v pivničných priestoroch
rodinných domov a obytných domov, v spoločných priestoroch obytných domov, v
hospodárskych budovách, garáţach, dielňach, technologických zariadeniach a pod.
2. Pôsobnosť obce pri vykonávaní preventívnych protipoţiarnych kontrol sa v zmysle § 66
ods. 1 zákona o ochrane pred poţiarmi nevzťahuje na:
a) vojenské objekty, objekty Vojsk ministerstva vnútra, Ţelezničného vojska, Zboru väzenskej
a justičnej stráţe, Policajného zboru, Ţelezničnej polície, Slovenskej informačnej sluţby a
orgánov colnej správy okrem colných skladov; v týchto objektoch sa zabezpečujú a
vykonávajú uvedené úlohy podľa osobitných predpisov,
b) banské diela, zariadenia, pracoviská a činnosti pod zemou podliehajúce dozoru orgánov
štátnej banskej správy,
c) dráhové vozidlá, vnútrozemské plavidlá, námorné lode a civilné lietadlá; v týchto
dopravných prostriedkoch sa zabezpečujú a vykonávajú uvedené úlohy podľa osobitných
predpisov.
Preventívar poţiarnej ochrany obce
1. Obec môţe (§ 15 ods.2 zákona o OPP) na plnenie úloh na úseku ochrany pred poţiarmi
ustanoviť preventívara poţiarnej ochrany obce. Na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
na výkon funkcie preventívara poţiarnej ochrany obce je potrebné sa zúčastniť základnej
odbornej prípravy v rozsahu najmenej 40 hodín, ktorú vykonávajú právnické alebo
podnikajúce fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie udelené Ministerstvom vnútra SR, Prezídiom
Hasičského a záchranného zboru. Overenie odbornej spôsobilosti vykonáva príslušné okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru po absolvovaní základnej prípravy. Osvedčenie o
odbornej spôsobilosti na výkon funkcie preventívara poţiarnej ochrany obce sa vydáva na
dobu neurčitú. Účasť preventívara poţiarnej ochrany obce na odbornej príprave v jeho
pracovnom čase sa povaţuje za prekáţku v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného
záujmu (§ 136 Zákonníka práce).
2. Obec zabezpečuje prostredníctvom preventívara poţiarnej ochrany obce v zmysle § 9 ods. 5
zákona o ochrane pred poţiarmi plnenie týchto povinností:
a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipoţiarnych kontrol v obci,
b) školenie kontrolných skupín obce,
c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred poţiarmi obce,
d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.
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3. Ak obec neustanovila preventívara poţiarnej ochrany obce, plnenie vyššie uvedených
povinností môţe obec zabezpečiť prostredníctvom technika poţiarnej ochrany alebo špecialistu
poţiarnej ochrany, ktorí majú osvedčenie na výkon tejto funkcie.

Vykonávanie preventívnych protipoţiarnych kontrol
1. Obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipoţiarnych kontrol kontrolné skupiny obce,
do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné
predpoklady. Obec ustanovuje vedúceho kontrolnej skupiny obce po prerokovaní s Dobrovoľnou
poţiarnou ochranou a s inými občianskymi zdruţeniami na úseku ochrany pred poţiarmi. Za
vedúceho kontrolnej skupiny je vhodné určiť preventívara poţiarnej ochrany obce, ak ho obec
ustanovila, resp. technika poţiarnej ochrany alebo špecialistu poţiarnej ochrany s odbornou
spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred poţiarmi, príp. člena Dobrovoľnej
poţiarnej ochrany SR.
2. Obec vedie zoznam členov kontrolných skupín. Tento zoznam je súčasťou dokumentácie
ochrany pred poţiarmi obce.
3. Preventívne protipoţiarne kontroly sa uskutočňujú na základe vopred stanoveného plánu na
obdobie kalendárneho roka. Tento plán však v odôvodnených prípadoch je moţné doplniť.
4. Členovia kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych protipoţiarnych kontrol sú
oprávnení vstupovať do objektov, zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do
príslušnej dokumentácie, poţadovať potrebné údaje, vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od
vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby a fyzických
osôb.
5. Kontrolné skupiny sa preukazujú na začiatku kontroly písomným poverením (príloha č.1),
ktoré vydá obec a platí len spolu s občianskymi preukazmi členov skupiny (§ 69 zákona o
ochrane pred poţiarmi).
6. Členovia kontrolnej skupiny sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré vo
všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb majú zostať utajené pred nepovolanými
osobami. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po splnení úlohy tri roky. O oslobodení od mlčanlivosti
a jeho rozsahu rozhoduje starosta obce (§ 70 zákona o OPP).
Obsah preventívnej protipoţiarnej kontroly
1. Preventívnou protipoţiarnou kontrolou sa v zmysle § 42 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.
o poţiarnej prevencii (ďalej len vyhláška o poţiarnej prevencii) preveruje dodrţiavanie
predpisov na úseku ochrany pred poţiarmi, a to najmä:
a) dokumentácia ochrany pred poţiarmi (§ 24 vyhlášky o poţiarnej prevencii):
1. poţiarny štatút,
2. poţiarny poriadok pracoviska,
3. poţiarne poplachové smernice,
4. poţiarny evakuačný plán,
5. poţiarna kniha,
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6. zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poţiaru,
7. doklady o kontrole hasiacich prístrojov, poţiarnych uzáverov (napr. poţiarne dvere, okná,
klapky), elektrickej poţiarnej signalizácie, stabilných a polostabilných hasiacich
zariadení, zariadení na odvod dymu a tepla pri poţiari, zariadení na hasenie iskier v
pneumatických dopravníkoch a kontrole poţiarnych vodovodov,
8. dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred poţiarmi,
9. dokumentácia o odbornej príprave protipoţiarnych hliadok,
10. ďalšie doklady, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.
- U dokumentácie uvedenej pod číslami 1., 2., 3., 4., 5. a 6. sa kontroluje jej vypracovanie,
vedenie a udrţiavanie v súlade so skutočným stavom.
- U dokumentácie uvedenej pod č. 7. sa kontroluje pravidelnosť vykonávania týchto kontrol
v zmysle § 13 vyhlášky o poţiarnej prevencii, resp. v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly
prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.
- U dokumentácie uvedenej pod číslami 8. a 9. sa kontroluje kompletnosť a obsahové
náleţitosti dokumentácie o odbornej príprave protipoţiarnych hliadok a dokumentácie o školení
v zmysle § 30 vyhlášky o poţiarnej prevencii.
- U dokumentácie uvedenej pod číslom 10. sa kontrolujú napr. doklady o vykonávaní kontroly
a čistenia komínov v zmysle vyhlášky MV SR č. 95/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické
podmienky a poţiadavky protipoţiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových
spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a
pouţívaní komínov a dymovodov.
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred poţiarmi (§§ 21, 22, 23 vyhlášky o
poţiarnej prevencii),
- kontroluje sa zriadenie protipoţiarnych hliadok. Kontrolou dokumentácie o odbornej
príprave protipoţiarnych hliadok a dokumentácie o školení sa preverí vykonávanie školenia
a odbornej prípravy v určených lehotách.
c) skladovanie horľavých látok
- kontroluje sa zabezpečenie ochrany pred poţiarmi pri skladovaní pevných, kvapalných a
plynných horľavých látok. Konkrétne poţiadavky sú uvedené v nasledovných predpisoch:
napr. vyhláška MV SR č. 300/1997 Z. z. o zabezpečení poţiarnej ochrany pri skladovaní
uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva; vyhláška
MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipoţiarnej bezpečnosti pri
manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťaţkých vykurovacích olejov a rastlinných a
ţivočíšnych tukov a olejov); vyhláška MV SR č. 124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú
zásady poţiarnej bezpečnosti pri činnosti s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi
plynmi,
d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav
únikových ciest a ich označenia v zmysle § 5 písm. b) a § 14 ods. 2 písm. e) zákona o
ochrane pred poţiarmi.
- kontroluje sa, či prístupové cesty a únikové cesty sú trvalo voľné a či sú náleţito označené.
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e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi, poţiarnymi uzávermi (napr. poţiarne dvere, okná,
klapky), elektrickou poţiarnou signalizáciou, stabilnými a polostabilnými hasiacimi
zariadeniami, zariadeniami na odvod dymu a tepla pri poţiari, zariadeniami na hasenie
iskier v pneumatických dopravníkoch a kontrola akcieschopnosti týchto zariadení (napr.
vyhláška MV SR č.
719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky
prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a
pojazdných hasiacich prístrojov; vyhláška MV SR č. 285/2001 Z. z., ktorou sa určujú
vlastnosti poţiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich
pravidelnej kontroly),
f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných
spotrebičov (vyhláška MV SR č. 95/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a
poţiadavky protipoţiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových
spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri
výstavbe a pouţívaní komínov a dymovodov).
- kontroluje sa umiestnenie a inštalácia spotrebičov do vhodného prostredia, bezpečná
vzdialenosť od okolitých horľavých stavebných konštrukcií a materiálov podľa predpisov
výrobcu resp. podľa ustanovení uvedenej vyhlášky. Taktieţ sa kontroluje umiestnenie
ochrannej podloţky príp. ochrannej clony pri inštalácii spotrebičov.
2. Dokumentácia ochrany pred poţiarmi uvedená pod písm. a) okrem ods. 7. a 10. a
vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred poţiarmi (písm. b) sa nepreveruje u:
- fyzických osôb - t.j. občanov,
- právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (§ 7 zákona o ochrane pred poţiarmi) ak:
I.

nepouţívajú na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo okrem bytu v rodinnom
dome, alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových sluţieb a
obchodu iné objekty alebo priestory, ktoré majú vo vlastníctve alebo v uţívaní a súčasne

II. nezamestnávajú ţiadnych zamestnancov a nevykonávajú činnosti so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku poţiaru a súčasne
III. nemajú pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poţiaru.
3. Súčasťou preventívnych protipoţiarnych kontrol je tieţ oboznamovanie vlastníkov objektov
alebo iných osôb s poţiadavkami na ochranu pred poţiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
Lehoty vykonávania preventívnych protipoţiarnych kontrol
(§ 43 vyhlášky o požiarnej prevencii)
Periodicitu kontrol v právnických osobách a podnikajúcich fyzických osobách alebo občanov
stanovuje obec v závislosti od charakteru a miery nebezpečenstva vzniku poţiaru. Lehota nesmie
byť dlhšia ako 5 rokov od predchádzajúcej kontroly v konkrétnom subjekte a u občana.
Preventívne protipoţiarne kontroly u občanov je postačujúce vykonávať v lehotách blíţiacich
sa päťročnému intervalu.
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Uloţenie opatrení na odstránenie nedostatkov a kontrola plnenia týchto opatrení
(§ 23 písm. b/ zákona o ochrane pred požiarmi)
1. Kontrolná skupina obce pri vykonávaní preventívnych protipoţiarnych kontrol upozorňuje
fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby na
zistené nedostatky, poţaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytuje
potrebné informácie a vysvetlenia.
2. Ak pri kontrole neboli zistené ţiadne nedostatky, alebo boli ihneď odstránené, je vhodné o
tom vyhotoviť jednoduchý záznam napr. priamo na poverenie na vykonanie kontroly, do
záznamníka preventívnych kontrol, popr. inou vhodnou formou.
3. Ak pri vykonávaní preventívnych protipoţiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o
bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipoţiarnej
bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec poţiadala príslušné odborné orgány
alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu. (§ 42 ods. 3 vyhlášky o poţiarnej
prevencii).
Toto ustanovenie sa môţe uplatniť:
- ak vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov a kontrolovaný subjekt nepredloţí
potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komína. Vtedy to obec oznámi príslušnému
okresnému riaditeľstvu HaZZ na ďalšie riešenie,
- ak vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave rozvodov elektrickej energie a plynu, obec to
oznámi príslušnému inšpektorátu práce.
4. Pri ukladaní opatrení na odstránenie nedostatkov formou rozhodnutia a pri rozhodovaní o
vylúčení veci z pouţívania sa obec riadi ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov.
5. V prípade odvolania sa subjektu voči vydanému rozhodnutiu, môţe podľa § 57 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní obec o odvolaní sama rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu
vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania alebo ak s tým súhlasia ostatní
účastníci konania. V opačnom prípade obec predloţí rozhodnutie spolu s výsledkami doplneného
konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu, ktorým je príslušné krajské riaditeľstvo
HaZZ, najneskôr do 30 dní odo dňa obdrţania odvolania.
Rozhodnutie o uloţení opatrení na odstránenie nedostatkov
1. Nedostatky, ktoré môţu viesť k vzniku poţiaru alebo k sťaţeniu záchrany osôb a majetku, a
tieto nemoţno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolná skupina obce oznamuje obci (podľa
prílohy č.2), ktorá na základe tohto oznámenia rozhodnutím (podľa prílohy č.3) uloţí lehoty na
odstránenie týchto nedostatkov.
2. Pri zistení poţiarneho nedostatku je potrebné presne a úplne zistiť skutočný stav veci. Pri
formulácii zisteného nedostatku v oznámení obci ako aj v rozhodnutí o uloţení opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov musí byť presne označený subjekt a miesto, kde bol
nedostatok zistený, v čom nedostatok spočíva, príp. odkedy pretrváva a taktieţ musí byť presné
vymedzenie porušenia príslušného všeobecne záväzného predpisu o ochrane pred poţiarmi, s
ktorým je zistený stav v rozpore. Základom pre určenie porušenia je vţdy zákon o ochrane
pred poţiarmi, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane
pred poţiarmi, najmä vyhlášky s technickým obsahom a technické normy, ktoré boli porušené.
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3. Pri ukladaní opatrení na odstránenie zistených poţiarnych nedostatkov sa v rozhodnutí určuje
lehota na ich odstránenie. Pri určovaní lehôt na odstránenie zistených poţiarnych nedostatkov
platí zásada, ţe tieto by nemali presiahnuť lehotu jedného roka a musia reálne zhodnocovať
zistené skutočnosti, vplyv nedostatku na moţnosť vzniku poţiaru, obťaţnosť splnenia, ako aj
moţnosti kontrolovaného subjektu splniť tieto opatrenia v poţadovanom rozsahu v danej lehote.

Kontrola plnenia opatrení uloţených obcou
1. Ak obec uloţila rozhodnutím opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, je povinná
vykonať po uplynutí určenej lehoty prostredníctvom kontrolnej skupiny preventívnu
protipoţiarnu kontrolu, ktorou preveruje splnenie týchto opatrení. Kontrola splnenia uloţených
opatrení sa spravidla vykonáva najneskôr do 12 mesiacov od dátumu vykonania kontroly, pričom
sa prihliada k termínom, uloţeným na odstránenie zistených nedostatkov.
2. V prípade, ak sa pri kontrole zistí, ţe kontrolovaný subjekt nesplnil opatrenia uloţené obcou v
rozhodnutí, oznámi to (podľa prílohy č. 2) kontrolná skupina obci, ktorá o tom upovedomí
príslušné okresné riaditeľstvo HaZZ (príloha č. 8).
Rozhodnutie o vylúčení veci z pouţívania
(§ 23 písm. c/ zákona o ochrane pred požiarmi)
1. Ak vec vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku poţiaru a na odstránenie tohto
nebezpečenstva nestačia iné opatrenia, kontrolná skupina tento stav oznámi (podľa prílohy č. 2)
obci. Obec na základe tohto oznámenia vydá rozhodnutie o vylúčení veci z pouţívania (podľa
prílohy č.4) v súlade s § 64 zákona o ochrane pred poţiarmi.
2. Ak to vyţaduje naliehavosť situácie, moţno takéto rozhodnutie oznámiť ústne a uviesť ho do
zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je potrebné doručiť subjektu bez zbytočného
odkladu.
3. Proti rozhodnutiu o vylúčení veci z pouţívania moţno podať odvolanie do troch dní odo dňa
doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok;
odvolací orgán o ňom rozhodne bez zbytočného odkladu.
4. Pouţívať vec, ktorá bola vylúčená z pouţívania podľa § 64 ods. 1 písm. a) moţno aţ po
odstránení nedostatkov vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo vzniku poţiaru a len s
písomným súhlasom obce, ktorá vylúčila vec z pouţívania.
Plány preventívnych protipoţiarnych kontrol
Preventívne protipoţiarne kontroly sa uskutočňujú na základe vopred stanoveného plánu na
obdobie kalendárneho roka. Tento plán však v odôvodnených prípadoch je moţné doplniť.
Ročný plán preventívnych protipoţiarnych kontrol obsahuje zoznam kontrolovaných subjektov
s určením termínov (kalendárneho mesiaca), v ktorých budú v danom roku kontroly vykonané.
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Zoznamy členov kontrolných skupín
Obec vedie zoznam členov kontrolných skupín. Tento zoznam je súčasťou dokumentácie
ochrany pred poţiarmi obce.
Školenie členov kontrolnej skupiny

Obec zabezpečuje školenie členov kontrolnej skupiny obce prostredníctvom preventívara
poţiarnej ochrany obce, ak ho obec ustanovila. Inak obec musí zabezpečiť školenie členov
skupiny prostredníctvom technika poţiarnej ochrany alebo špecialistu poţiarnej ochrany. Je
vhodné, ak obec pri školení spolupracuje s Dobrovoľnou poţiarnou ochranou. Obsahom
školenia je najmä znalosť :
a) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi, vyhlášky MV SR č. 121/2002 o
poţiarnej prevencii, vyhlášky o hasičských jednotkách a ďalších osobitných predpisov napr.
vyhláška MV SR č. 95/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a poţiadavky
protipoţiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a pouţívaní
komínov a dymovodov,
b) organizácie a riadenia ochrany pred poţiarmi (zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poţiarmi; zákona NR SR č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore),
c) základov procesov horenia a hasenia,
d) základných poţiadaviek protipoţiarnej bezpečnosti stavebných objektov (vyhláška MV SR č.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické poţiadavky na protipoţiarnu bezpečnosť pri
výstavbe a pri uţívaní stavieb),
e)

zásad protipoţiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi
(vyhláška MV SR č. 300/1997 Z. z. o zabezpečení poţiarnej ochrany pri skladovaní
uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva, vyhláška MV
SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipoţiarnej bezpečnosti pri manipulácii
a skladovaní horľavých kvapalín, ťaţkých vykurovacích olejov a rastlinných a ţivočíšnych
tukov a olejov; vyhláška MV SR č. 124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady poţiarnej
bezpečnosti pri činnosti s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi,

f) zásad protipoţiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku poţiaru (§ 1 aţ § 8 vyhlášky o poţiarnej prevencii),
g) funkcií a parametrov hasiacich prístrojov (napr. vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a
zabezpečovania pravidelnej kontroly), poţiarnych uzáverov (vyhláška MV SR č. 285/2001
Z. z., ktorou sa určujú vlastnosti poţiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a
zabezpečenia ich pravidelnej kontroly), elektrickej poţiarnej signalizácie, stabilných a
polostabilných hasiacich zariadení, zariadení na odvod dymu a tepla pri poţiari,
zariadení na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, hasičskej techniky, hasiacich
prostriedkov a pod.
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Hlavné úlohy kontrolnej skupiny
- zúčastňovať sa na školení kontrolných skupín; kontrolné skupiny vykonajú kontroly podľa
pokynov Obecného úradu,
- prehliadku vykonať za spoluúčasti a so súhlasom vlastníka, alebo nájomcu objektu; preukázať
sa poverením obce oprávňujúcim na vykonanie protipoţiarnej kontroly,
- prehliadková skupina navštívi všetky objekty, ktoré má pridelené a zisťuje, či nie sú viditeľné
nedostatky, ktoré by mohli byť príčinou vzniku poţiaru a či sú dodrţiavané všetky
legislatívne predpisy venované oboru ochrany pred poţiarmi, i technické normy upravujúce
technické poţiadavky na zariadenia. Pritom venuje zvýšenú pozornosť najmä vykurovacím
telesám, komínom, dymovodom, skládkam popola, či nie sú v ich blízkosti horľavé látky, či
nie sú nedostatky na elektrickej inštalácii, či nehasené vápno, dusíkaté alebo fosforečné
hnojivá sú uskladnené na suchých miestach mimo dosahu horľavého materiálu.
Ďalej je nutné sledovať :
- na strechách - stav bleskozvodov, stav krytiny a uzatvorenie otvorov, odstraňovanie nánosov
horľavých hmôt, stav komínového telesa a pod.
- na povalách - stav poţiarnej steny, komínových telies, skladovanie horľavých materiálov,
osvetlenie priestorov a vstup na povalu
- na chodbách a schodiskách - osvetlenie a priechodnosť /musia byť vţdy voľné únikové cesty/
- v pivničných priestoroch - uloţenie palív, či sú zásoby vykurovacej nafty skladované v
zodpovedajúcich mnoţstvách, stav komínových telies a
vyberacích
otvorov,
či
nie
sú
uskladnené
vykurovacie plyny
- hlavné uzávery - plynu, vody, elektr. energie - prístupnosť a označenie ich funkcie
- v kôlňach a prístavbách - účel a skladovanie poţiarne - nebezpečných látok, stav elektrickej
inštalácie
- v garáţach - nesmú byť skladované väčšie mnoţstvá horľavých látok a kvapalín, vrátane
benzínu /na osobné vozidlo max. 40 l a pre nákladné vozidlo 80 l/.
- skladovanie fliaš na plyny - nesmú byť inštalované a ani umiestnené v pivniciach, pod
úrovňou terénu, v inštalačných šachtách, bytových jadrách, v
izbách, na chodbách prístupných iným osobám, pokiaľ nie sú
v uzamykateľnej skrini, v kotolniach, v práčovniach a
na povalách.
- elektrická inštalácia - stav elektrickej inštalácie, či sú kryty na svietidlách a na rozvodných
krabiciach, nehorľavé podloţky pod svietidlami a zásuvkami, ak sú
umiestnené na horľavom podklade, celkový stav či zodpovedá
príslušným STN.
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Sankcie
1. Ak sa pri výkone preventívnych protipoţiarnych kontrol zistí, ţe právnická osoba,
podnikajúca fyzická osoba alebo občan nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení
uloţených obcou, alebo ak nesplní rozhodnutie o vylúčení veci z pouţívania, alebo ak tieto
subjekty neumoţnia alebo sťaţia vykonanie preventívnej protipoţiarnej kontroly, oznámi to
obec príslušnému okresnému riaditeľstvu.
2. Okresné riaditeľstvo môţe uloţiť pokutu do 500 000 Sk právnickej osobe a podnikajúcej
fyzickej osobe, ak nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uloţených obcou (§ 59
odst. 2 písm. h/ zákona o ochrane pred poţiarmi).
3. Okresné riaditeľstvo môţe uloţiť pokutu do 500 000 Sk právnickej osobe a podnikajúcej
fyzickej osobe, ak nesplní rozhodnutie o vylúčení veci z pouţívania alebo o zastavení prevádzky
(§ 59 ods. 2 písm. e/ zákona o OPP).
4. Okresné riaditeľstvo môţe uloţiť pokarhanie alebo pokutu do 3.000 Sk fyzickej osobe,
ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred poţiarmi tým, ţe neumoţní alebo sťaţí
vykonanie preventívnej protipoţiarnej kontroly alebo iných opatrení na úseku ochrany pred
poţiarmi (§ 61 ods. 2 písm. b/ zákona o OPP).
5. Okresné riaditeľstvo môţe uloţiť pokarhanie alebo pokutu do 5.000 Sk fyzickej osobe, ktorá
sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred poţiarmi tým, ţe nevykoná v určenej lehote
opatrenia uloţené obcou, (§ 61 ods. 3 písm. a/ zákona o OPP).
6. Okresné riaditeľstvo môţe uloţiť pokarhanie alebo pokutu do 10.000 Sk fyzickej osobe, ktorá
sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred poţiarmi tým, ţe poruší rozhodnutie o vylúčení veci
z pouţívania alebo vykonáva činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie (§ 61 ods. 4
písm. c/, d/ zákona o OPP).

Tento dokument bol schválený obecným zastupiteľstvom v obci Záhradné dňa 20.3.2004, číslo
uznesenia B/2. a nadobúda účinnosť dňom 1.5.2004.

Ing. Anton G A Š P Á R
starosta obce

Spracoval:

 +421 905 340 844

Ľuboš C H O M J A K
technik poţiarnej ochrany,

e-mail: Chomjak.L@centrum.sk
číslo osvedčenia odb. spôsobilosti: PO 2001/06223/49
42

Príloha 1
Obec ZÁHRADNÉ
_________________________
Č. p. : ....................................

V obci Záhradné, dňa : ......................................

Poverenie
-------------------------na vykonanie preventívnej protipoţiarnej kontroly
podľa § 69 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi
Názov kontrolovaného subjektu :

..............................................................................................

Miesto vykonania protipoţiarnej kontroly : .........................................................................................
Termín vykonania protipoţiarnej kontroly : .........................................................................................
Vedúci kontrolnej skupiny :

...........................................................č.OP : .................................

Členovia kontrolnej skupiny :

...........................................................č.OP : .................................
...........................................................č.OP : .................................

Obsah a rozsah protipoţiarnej kontroly :
a) dokumentácia ochrany pred poţiarmi,
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred poţiarmi, 1)
c) skladovanie horľavých látok,
d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav
únikových ciest a ich označenia,
e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred poţiarmi,
f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov,
g) preverenie splnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov uloţených obcou, 2)

_________________________
podpis starostu obce a
odtlačok úradnej pečiatky obce
Pozn.: 1) - neuvádza sa pri kontrole fyzických osôb – t.j. občanov, právnických osôb
podnikajúcich fyzických osôb určených v § 7 zákona o ochrane pred poţiarmi
2
) - neuvádza sa ak neboli uloţené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
pri predchádzajúcej kontrole
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Príloha 2
strana 1/2

Obec ZÁHRADNÉ

Oznámenie o nedostatkoch
zistených pri vykonávaní preventívnej protipoţiarnej kontroly
(vykonanej podľa § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi).

Dátum vykonania protipoţiarnej kontroly: ...........................................................................................
Názov kontrolovaného subjektu: ............................................................................................................
(názov a sídlo subjektu / meno a priezvisko a adresa občana)

Miesto vykonania protipoţiarnej kontroly: ...........................................................................................
(vypĺňa sa ak je odlišné od sídla resp. adresy uvedenej v názve kontrolovaného subjektu)

Protipoţiarnu kontrolu vykonali: ...........................................................................................................
(členovia kontrolnej skupiny)

...............................................................................................................
...............................................................................................................
Pri protipoţiarnej kontrole boli prítomní: .............................................................................................
(zástupcovia kontrolovaného subjektu)

I.
Účelom preventívnej protipoţiarnej kontroly bolo v súlade s § 24 zákona NR SR č.314/2001 Z.z.
o ochrane pred poţiarmi v nadväznosti na § 42 ods. 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o poţiarnej prevencii,
preveriť v kontrolovanom subjekte dodrţiavanie povinností ustanovených v uvedenom zákone.
Preverením písomnej dokumentácie o ochrane pred poţiarmi, kontrolou objektov a priestorov
kontrolovaného subjektu a rokovaním so zodpovednými zástupcami kontrolovaného subjektu bolo zistené:
....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
(stručná charakteristika kontrolovaného subjektu: napr. ktoré stavby má vo vlastníctve alebo v uţívaní)

II.
Kontrolovaný subjekt splnil ku dnešnému dňu všetky uloţené opatrenia uloţené obcou v rozhodnutí zn.:
(Č.p. , zo dňa): ...........................................................................................................................................................
Kontrolovaný subjekt nesplnil ku dnešnému dňu nasledovné opatrenia uloţené obcou v rozhodnutí zn.:
(Č.p. , zo dňa): ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
/vypísať konkrétne a presne aké opatrenia neboli splnené z uvedeného rozhodnutia vrátane termínov ich splnenia./
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III.

Pri terajšej preventívnej protipoţiarnej kontrole boli v kontrolovanom subjekte zistené nasledovné
poţiarne nedostatky, ktoré nebolo moţné bezodkladne odstrániť :
(uviesť konkrétne zistené nedostatky podľa jednotlivých kontrolovaných objektov a priestorov)

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ak pri kontrole neboli zistené nové nedostatky, táto časť sa vynechá)

IV.

Vyjadrenie štatutárneho orgánu kontrolovaného subjektu resp. občana k zisteným poţiarnym nedostatkom
a uloţeným opatreniam:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(Ak štatutárny orgán resp. občan odmietne oznámenie podpísať, táto skutočnosť sa uvedie v tomto oznámení.)

V obci Záhradné dňa : .......................................................

Titul, meno a priezvisko a podpisy členov kontrolnej skupiny obce :

____________________________________

________________________

____________________________________

________________________

____________________________________

________________________

Titul, meno a priezvisko a podpis člena štatutárneho orgánu, resp. občana :

____________________________________

________________________
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Obec ZÁHRADNÉ
___________________________
Č.p.: .............................................

V obci Záhradné, dňa : ........................................

Adresa
kontrolovaného subjektu

Rozhodnutie
---------------------------Obec Záhradné podľa § 23 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi
ukladá
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................1)
opatrenie na odstránenie nedostatkov, ktoré môţu viesť k vzniku poţiaru (môţu viesť k sťaţeniu
záchrany osôb a majetku), ktoré boli zistené pri vykonávaní preventívnej protipoţiarnej kontroly
v subjekte
....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................1) dňa ............................................. .
Pri tejto kontrole boli zistené nasledovné nedostatky :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(uviesť konkrétne zistené nedostatky podľa jednotlivých kontrolovaných objektov a priestorov tak ako
sú uvedené v oznámení o nedostatkoch /príloha č. 2/)
Kontrolovaný subjekt je povinný zabezpečiť odstránenie zistených poţiarnych nedostatkov,
uvedených v tomto rozhodnutí pod bodmi 1-X (celkový počet nedostatkov) v nasledovných lehotách :
- body č. .......................

do ................................................

- body č. .......................

do ................................................

___________________________________
1)

uvádza sa presný plný názov kontrolovaného subjektu vrátane kompletnej adresy
46

strana 2 / 2

Odôvodnenie:

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Uvádza sa podrobný popis činnosti kontrolnej skupiny obce, pri ktorej sa zistilo porušenie predpisov
o ochrane pred poţiarmi (uvedie sa názov a adresa kontrolovaného subjektu, miesto a dátum
vykonania kontroly, odkaz na oznámenie o zistených nedostatkoch, pripomienky kontrolovaného
subjektu k zisteným nedostatkom príp. dôvody prečo nedostatok nebol odstránený
bezodkladne), ďalšie dôvody vydania predmetného rozhodnutia. Je potrebné reagovať na pripomienky
kontrolovaného subjektu k zisteným nedostatkom a k predloţeným dôkazom a vyrovnať sa aj
s prípadnými rozpormi v jednotlivých dôkazoch.
Zrozumiteľne a presvedčivo sa tu uvádzajú skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie, ďalej
spôsob, akým sa zhodnotili vykonané dôkazy a ostatné podklady, ktoré viedli k aplikácii
konkrétneho právneho predpisu na prejednávanú vec.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu moţno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný
úrad v obci Záhradné.
Odvolanie má odkladný účinok.

_____________________________________
starosta obce
(titul, meno a priezvisko)
(odtlačok úradnej pečiatky obce so štátnym znakom)
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Č.p.: ..............................................

V obci Záhradné, dňa : ..............................

Adresa
kontrolovaného subjektu

Rozhodnutie
---------------------------Obec Záhradné podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi
vylučuje z pouţívania
dňom ..................................1) ....................................................................................................................2)
..................................................................................3).. ............................................................................4)
z dôvodu, ţe pouţívanie predmetnej veci vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku poţiaru a na
odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia.
Odôvodnenie
Kontrolná skupina obce Záhradné vykonala v dňoch ................................. preventívnu protipoţiarnu
kontrolu v ................................................................................................................................, 4) pri ktorej
bolo zistené, ţe v dôsledku porušenia ........................................................................ 6) vyvoláva
pouţívanie ...................2) bezprostredné nebezpečenstvo vzniku poţiaru tým, ţe .............................7)
a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačí vykonanie iných opatrení.
Záznam o vylúčení veci z pouţívania je zapísaný v oznámení o nedostatkoch zistených
pri preventívnej protipoţiarnej kontrole, ktorá sa uskutočnila v kontrolovanom subjekte v dňoch
............................... .
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu moţno podať odvolanie na Obecný úrad v .......................... 5) do troch
dní odo dňa jeho doručenia.
Odvolanie nemá odkladný účinok.

_______________________________
starosta obce
(titul, meno a priezvisko)
(odtlačok úradnej pečiatky obce so štátnym znakom)
____________________
1)

uvádza sa presný dátum, od ktorého dňa sa vec vylučuje z pouţívania
uvádza sa presný názov veci, ktorá sa vylučuje z pouţívania vrátane výrobného, príp. evidenčného čísla alebo iného
identifikačného znaku a pod.
3)
uvádza sa presne konkrétne určenie miesta (objektu a priestoru), kde sa daná vec v čase preventívnej protipoţiarnej
kontroly nachádzala
4)
uvádza sa presný názov a adresa kontrolovaného subjektu
5)
uvádza sa obec vrátane kompletnej adresy obecného úradu
6)
uvádza sa presné a konkrétne určenie porušenia ustanovenia príslušného predpisu o ochrane pred poţiarmi
7)
uvádza sa odôvodnenie bezprostredného nebezpečenstva vzniku poţiaru
2)
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STRÁŢNA KNIHA
Dátum:

Veliteľ zmeny:

Operačné pracovisko:

Práceneschopný:

Náhradné voľno – odvelený:

Početný stav zmeny:

Dovolenka:

Odborná príprava:

Údržba a hospodárske práce:

Technika v pohotovosti:

Technika mimo prevádzky:

Obsadenie hasičských automobilov k výjazdu:
zásahové základné:
CAS ..........
CAS ..........

..........

..........

..........

..........

Veliteľ:
Strojník:
č. 1:
č. 2:
č. 3:
č. 4:
zásahové špeciálne:

PP ..........

AR ..........

Veliteľ:
Strojník:
č. 1:
č. 2:
Výjazd k zásahu – rôzne udalosti:

Veliteľ zmeny (podpis):

Veliteľ jednotky (podpis):

Kontrolné záznamy:
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(Vzor)

SPRÁVA O ZÁSAHU
EVIDENČNÉ ČÍSLO UDALOSTI:

DRUH A NÁZOV HASIČSKEJ JEDNOTKY:

DÁTUM: (deň/mesiac/rok)
TYP UDALOSTI:

BLIŢŠIE URČENIE UDALOSTI:

OBEC:

ADRESA:

OBJEKT:

PODLAŢIE:

URČENIE PRIESTORU:

VZDIALENOSŤ OD HASIČSKEJ STANICE [km ]:
ČASOVÉ ÚDAJE [hod./min ]
Hlásenie udalosti:
Vyhlásenie poplachu:
Výjazd jednotky:
Príchod na miesto zásahu:
Začatie zásahu:
Odchod na hasičskú stanicu:
Príchod na hasičskú stanicu:
LOKALIZÁCIA POŢIARU

LIKVIDÁCIA POŢIARU

Čas [hod./min ]:

Dátum: (deň/mesiac/rok)

Plocha poţiaru [m²]:

Čas [hod./min ]:

Výkon prúdov hasiacej látky [l/min]:
Obvod poţiaru [m ]:

DOPRAVA VODY
Kyvadlová [km ]:
Hadicami [druh/m ]:
ČINNOSŤ PRED PRÍCHODOM HASIČSKEJ JEDNOTKY: (občania, iné sluţby)
PRIVOLANÁ TECHNIKA HASIČSKEJ JEDNOTKY
Technika

Evidenčné číslo

Privolaná

Príchod

Odchod

ČASOVÝ PRIEBEH ČINNOSTÍ NASADENÝCH HASIČSKÝCH JEDNOTIEK
Hasičská jednotka Ohlásenie Výjazd Príchod Začatie Odchod Technika
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ČINNOSŤ HASIČSKEJ JEDNOTKY
Druh vykonávanej štandardnej činnosti

Typ a počet prúdov

POUŢITÁ HASIACA LÁTKA:

Druh:

(SORBENT)

Mnoţstvo:

SPOLUPRÁCA HASIČSKEJ JEDNOTKY S:

MIESTA ZASIAHNUTÉ NEBEZPEČNOU LÁTKOU:

POMOC POSKYTNUTÁ OSOBÁM

VZNIK UDALOSTI: (dátum a čas)

Postih.

Usmr. Zran.

Zachrán.

Deti: x x x x

SPOZOROVANIE UDALOSTI: (dátum a čas)

Dospelí: x x x x

KTO UDALOSŤ SPOZOROVAL:
PREDBEŢNÁ PRIAMA VÝŠKA ŠKODY:
UCHRÁNENÉ HODNOTY:
RIADIACI ŠTÁB: (ÁNO/NIE)
STUPEŇ POPLACHU: (1)

UDALOSŤ HLÁSIL:

MENO:

ČAS OHLÁSENIA UDALOSTI [hod./min ]:

ADRESA:

ČÍSLO TELEFÓNU:

MAJITEĽ:
UŢÍVATEĽ:
PRÍČINA VZNIKU POŢIARU:
ÚMYSELNÉ ZAPÁLENIE: (ÁNO/NIE)
OPIS ČINNOSTI HASIČSKEJ JEDNOTKY NA MIESTE UDALOSTI:

SPRÁVU O ZÁSAHU VYPRACOVAL
MENO:

DÁTUM: (deň/mesiac/rok)

Správu o zásahu doplniť náčrtom nasadenia síl a prostriedkov.
V prípade nedostatku miesta píšte na ďalšom papieri.
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Obec ZÁHRADNÉ
___________________________

Príloha 8

Č.p.: ..............................................

V obci Záhradné, dňa : .................................

Oznámenie o priestupku
podľa § 61 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších predpisov

Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného
zboru v ................................
OZNÁMENIE
Pri vykonávaní preventívnej protipoţiarnej kontroly dňa ........................... /dátum vykonania kontroly/
boli kontrolnou skupinou zistené u:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
/meno a priezvisko fyz. osoby, adresa a objekt, v ktorom boli zistené závady./

nedostatky v zabezpečení ochrany pred poţiarmi:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
/uvedie sa popis zistených nedostatkov a závad/

Za účelom ich odstránenia bola obcou v súlade s § 24 ods. 3 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z o ochrane
pred poţiarmi určená lehota do:................................... /dátum, do ktorého mali byť odstránené závady/.

Kontrolnou dohliadkou vykonanou dňa ...................................... /uvedie sa dátum vykonania
kontrolnej dohliadky / bolo zistené, ţe uvedené nedostatky v určenej lehote neboli odstránené, čím
bola porušená povinnosť vyplývajúca z § 14, ods. 1, písm. d/ zákona NR SR č. 314/2001 Z.z o
ochrane pred poţiarmi.

....................................................
podpis a pečiatka
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