OBEC ZÁHORCE

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2016
Požiarny poriadok obce Záhorce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Záhorce dňa 27.4.2016.
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Záhorce dňa 16.5.2016.
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.6.2016.

Obecné zastupiteľstvo obce Záhorce v zmysle § 6 ods.1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o ochrane pred požiarmi“) a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
o požiarnej prevencii (ďalej len „vyhláška“) , sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení,
ktorým sa vydáva:

Požiarny poriadok obce Záhorce
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Článok I
§1
1/ Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom
prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, fyzických osôb –
podnikateľov a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť k ich
zdolávaniu.
2/ Účelom „ Požiarneho poriadku obce“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, fyzickým
osobám- podnikateľom, fyzickým osobám a orgánom obce , čím sa vytvoria podmienky pre účinnú
ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami,
živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

3/ Orgány obce, právnické osoby, fyzické osoby- podnikatelia a fyzické osoby zabezpečujú plnenie
povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o ochrane pred požiarmi / OPP/ a predpisov vydaných na
jeho základe , z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku OPP a všeobecne záväzných
nariadení obce na úseku OPP, ktorým je“ Požiarny poriadok obce“. Zabezpečovanie úloh na tomto
úseku je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej a inej činnosti.
4/ Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku OPP vlastnými organizačnými,
technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia
vyplývajúce z predpisov o OPP , ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie
nedostatkov.
5/ Obec plní svoje úlohy na úseku OPP v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj
s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych
protipožiarnych kontrol, preventívne – výchovnom pôsobení.
Pri zabezpečovaní úloh na úseku OPP spolupracuje s orgánmi štátnej správy na tomto úseku.
§2
Obec
Povinnosti obce na úseku OPP
a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred
požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
b) pre protipožiarnu prevenciu zriadiť v obci a jej časti protipožiarne hliadky ,
c) zabezpečovať odbornú prípravu protipožiarnych hliadok,
d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
e) zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu
požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou
zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
g) plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa ustanovené zákonom vo vzťahu k
vlastnému majetku,
h) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť pre obyvateľov obce a jej časti.
Obec vykonáva štátnu správu na úseku OPP vo svojom územnom obvode v rozsahu:
a, vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru,
alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
c, rozhoduje o vylúčení veci z používania.
Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených zákonom
o OPP.
a/ v objektoch právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, v ktorých nevykonáva štátny
požiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru / ORH a ZZ/
b/ v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a iných stavbách vo vlastníctve,
alebo užívaní fyzických osôb
Pri plnení týchto úloh na úseku OPP obec spolupracuje s dobrovoľným hasičským zborom obce.

Článok II
Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním OPP v obci
§3
Obecné zastupiteľstvo
Pri zabezpečovaní OPP v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:
a, schvaľuje preventivára obce, technika PO, alebo špecialistu PO,
b, na dozeranie a dodržiavanie protipožiarnych predpisov zriaďuje v obci a jej časti protipožiarne
asistenčné hliadky,
c, schvaľuje vedúcich a členov protipožiarnych asistenčných hliadok
d, schvaľuje členov kontrolných skupín ako aj vedúcich kontrolných skupín pre obec a jej časť,
e, schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov pre obec a jej časť,
f, prerokováva správy o stave a plnení úloh OPP v obci a jej časti, prijíma opatrenia na skvalitnenie
činnosti v tejto oblasti,
g, zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním
úloh na úseku OPP,
h, schvaľuje „ Požiarny poriadok obce“ a iné VZN obce v oblasti OPP
§4
Starosta obce
Pri zabezpečovaní OPP v obci plní starosta obce tieto úlohy:
a/ schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolným skupinám,
b/ vymenúva vedúcich a členov kontrolných skupín pre obec a jej časť,
c/ vymenúva protipožiarne asistenčné hliadky pre zabezpečenie OPP v obci a jej časti,
d/ zabezpečuje prostredníctvom technika PO pravidelné školenie OPP pre zamestnancov,
e/ rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri vzniknutých požiaroch,
haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
f/ poskytuje pomoc na základe príkazu ORH a ZZ k zamedzeniu pôsobenia , alebo k odstráneniu
mimoriadnej udalosti,
g/ rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá porušila VZN
obce napr. „ Požiarny poriadok obce“ , alebo nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu
povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú , alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov
živelnej pohromy, alebo inej mimoriadnej udalosti,
h/ rozhoduje o vylúčení veci z používania a vydáva písomný súhlas na opätovné používanie
vylúčenej veci po odstránení nedostatkov,
i/ rozhoduje o riešení priestupku na úseku OPP
j/ rozhoduje o podaní návrhu príslušnému ORH a ZZ vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,
k/ prerokúva s ORH a ZZ:
návrh na zabezpečenie dozoru a dodržiavanie protipožiarnych predpisov v obci a jej
časti
návrh dohody s právnickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom o zriadení
spoločnej ohlasovne požiarov,
l/ konzultuje s príslušným ORH a ZZ otázky uplatnenia ustanovení zákona o OPP a jeho
vykonávacích predpisov,
m/ vymenúva a odvoláva veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce
n/ spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľného hasičského zboru obce pri zabezpečovaní úloh
v obci a jej časti v oblasti OPP.

§5
Obecný úrad
Pri zabezpečovaní OPP v obci a jej časti plní obecný úrad tieto úlohy:
a/ zabezpečuje písomné vyhotovenie plánu preventívnych protipožiarnych kontrol,
b/ zabezpečuje písomné vyhotovenie „ Požiarneho poriadku obce“
c/ zabezpečuje písomné vyhotovenie plánu odbornej prípravy protipožiarnych asistenčných hliadok,
ktoré dozerajú na OPP v obci a jej časti,
d/ vyhotovuje menovacie dekréty pre preventivára obce, technika PO, vedúcich a členov kontrolných
skupín obce a jej časti a veliteľa DHZO.
e/ vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín
f/ pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutie orgánov obce pri prejednávaní
dokumentácie OPP,
g/ zabezpečuje účasť preventivára obce, technika PO na odbornej príprave, overení odbornej
spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku OPP,
h/ oznamuje právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a fyzickým osobám termíny
vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,
i/ zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,
j/ vyhotovuje oznámenie pre príslušné ORH a ZZ o podozrení zo spáchania priestupku na úseku OPP,
k/ vyhotovuje návrh pre ORH a ZZ na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky, ktorá svojou
činnosťou ohrozuje protipožiarnu bezpečnosť na území obce a jej časti,
l/ vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení veci z používania,
m/ zriaďuje potrebnú počet ohlasovní požiarov pre obec a jej časť,
n/ plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov
o/ bezodkladne oznamuje príslušnému ORH a ZZ každý požiar, ktorý vznikol na území obce a jej
časti,
p/ zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie o OPP pre obec a jej časť,
q/ podieľa sa na preventívne – výchovnej činnosti v obci a jej časti
r/ poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátnej správy v oblasti OPP
s/ požaduje od orgánov štátnej správy na úseku OPP evidencie, ktoré sú potrebné pre činnosť orgánov
obce,
t/ zabezpečuje účasť zamestnancov obecného úradu a poslancov na poradách a školeniach
organizovaných orgánmi štátnej správy,
u/ zabezpečuje pravidelnú kontrolu požiarnotechnických zariadení
v/ zabezpečuje voľný prístup k zdrojom požiarnej vody,
w/ zabezpečuje vybudovanie odberného miesta na čerpanie vody pre automobilovú striekačku ,
x/ zabezpečuje vybudovanie prístupových komunikácií k odberným miestam a označuje ich
príslušnými značkami v zmysle platných predpisov OPP.
§6
Preventivár obce, technik, špecialista požiarnej ochrany
-

Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára obce plnenie týchto povinností:
Organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci a jej časti
Vykonávanie školenia kontrolných skupín obce a jej časti
Vypracovanie dokumentácie OPP pre obec a jej časť okrem dokumentácie DHZO
Vykonávanie preventívnovýchovnej činnosti v obci a jej časti

Prostredníctvom technika, alebo špecialistu PO
- Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch obce
- Vykonávanie školenia zamestnancov obce o OPP
- Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych asistenčných hliadok
- Vypracovanie dokumentácie OPP a jej aktualizovanie
- Vypracovanie projektovej dokumentácie časť PO / špecialista PO/

-

Spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru na objekty obce / špecialista PO/
§7
Dobrovoľný hasičský zbor obce

Dobrovoľný hasičský zbor obce bol zriadený Zriaďovacou listinou schválenou na zasadnutí
OZ dňa 13.5.2016. Svoju činnosť vykonáva v zmysle Štatútu DHZO schváleného OZ toho istého
dňa.
§ 8
Protipožiarna asistenčná hliadka
Zriaďuje sa v týchto prípadoch:
- V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru / obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého
počasia najmä v jarnom období/
- Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb
- Opravy a údržba technologických zariadení / plynové spotrebiče/
- Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru / zváranie, rezanie brúskou,
lepenie pomocou otvoreného plameňa, alebo teplovzdušných zariadení/
Pred začatím takýchto činností starosta obce vypíše povolenie podľa prílohy č. 1 tohto
poriadku.
Po ukončení takýchto činností je potrebné zabezpečiť protipožiarny dozor min. 8 hodín.
Úlohy protipožiarnej asistenčnej hliadky:
a/ vykonáva dozor nad dodržiavaním opatrení na zamedzenie vzniku požiaru,
b/ pri vzniku požiaru vykonáva nevyhnutné opatrenia, najmä záchranu osôb, privolanie pomoci,
zamedzenie šírenia požiaru, uzavretie prívodu horľavých látok a vypnutia elektrického prúdu,
c/ členovia hliadky sa musia vopred oboznámiť s charakterom činnosti, alebo podujatia,
d/ oboznámiť sa s objektom a opatreniami na zamedzenie vzniku požiaru, ako aj s prostriedkami na
hasenie požiaru,
e/ pred začatím činnosti, alebo podujatia vykonať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie OPP,
f/ v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru, alebo hroziaceho znemožnenia
záchrany osôb sú povinní na vzniknutú situáciu bezodkladne upozorniť usporiadateľa podujatia,
alebo priamo starostu obce.
Odborná príprava sa musí vykonať pred začiatkom činnosti, alebo min. 1x za 12 mesiacov.
Vykonáva : technik, alebo špecialista požiarnej ochrany.
§9
Úlohy obce a jej časti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Obec zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú službu / jarné obdobie, obdobie dlhotrvajúceho
sucha/ - vyhlasuje ho ORH a ZZ.
Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve – každé takéto spaľovanie, termín začatia
a ukončenia musí byť oznámené ORH a ZZ písomnou formou vopred. Čas začatia spaľovania musí
byť nahlásený telefonický.
Obec pre takúto činnosť zriaďuje aj protipožiarnu asistenčnú hliadku.
Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve je zakázané v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru.

§ 10
Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb
Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, sa môže uskutočniť len v objektoch a na
miestach ,ktoré sú na tieto účely určené a spĺňajú podmienky zabezpečenia OPP , najmä z hľadiska
evakuácie a záchrany osôb pri vzniku požiaru, alebo inej mimoriadnej udalosti.
Usporiadať verejne prístupné podujatia v iných objektoch je možné len na základe písomného
návrhu opatrení OPP, ktoré posúdi ORH a ZZ.
Za väčší počet osôb sa podľa zákona považuje:
500 osôb - voľné priestranstvo, ihrisko
300 osôb – I. nadzemné podlažie objektu
Povinnosti usporiadateľov, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb.
Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia ak sa s vlastníkom objektu, kde sa
má podujatie uskutočniť nedohodne písomne inak. Členovia PAH musia pred podujatím absolvovať
odbornú prípravu, kde sú oboznámení aj s vypracovanými pravidlami pre činnosť na podujatí.
Počet členov bude určený pred začiatkom podujatia so zreteľom na úlohy, ktoré majú plniť.
Zriaďovateľ hliadku zároveň vybaví potrebnými vecnými prostriedkami OPP /prenosné hasiace
prístroje/
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky musia byť označení na viditeľnej časti odevu nápisom „
Protipožiarna hliadka“ a nesmú byť poverovaní inými úlohami.
§ 11
Kontrolné skupiny
Na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch patriacich do katastrálneho
územia obce a jej časti, obec zriaďuje kontrolné skupiny obce /KSO/ a ustanovuje ich vedúcich
a členov.
KSO pred začatím ich činnosti preškolí a oboznámi s ich úlohami preventivár obce, alebo technik
PO, špecialista PO.
KSO pred začatím činnosti vypracuje evidenciu a plán preventívnych kontrol objektov a subjektov
v obci a jej časti.
Pri vykonávaní protipožiarnych preventívnych kontrol KSO preverujú najmä:
a/
b/
c/
d/
e/
f/

kontrolujú dokumentáciu OPP
vykonávanie školení o OPP a odbornej prípravy PP hliadok
skladovanie horľavých látok
stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody
stav únikových ciest a ich označenia
vybavenie objektov prenosnými hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami OPP
a vykonávania ich pravidelnej odbornej prehliadky / revizie/
g/ umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných
spotrebičov , či sa na nich vykonávajú predpísané odborné prehliadky a údržba /čistenie/
Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je aj oboznamovanie vlastníkov objektov, alebo
aj iných osôb s požiadavkami OPP a poskytovanie odbornej pomoci.
KSO vedú evidenciu vykonaných kontrol.
Ak pri vykonávaní kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov
elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, KSO spíšu zápisnicu, ktorú postúpia
na ďalšie rozhodnutie starostovi obce.
Starosta obce vystaví rozhodnutie na odstránenie zistených nedostatkov a toto doručí vlastníkovi,
/ správcovi/ objektu, v ktorom určí aj termín na odstránenie zistených nedostatkov.

KSO po uplynutí termínu vykonajú následnú kontrolu na zistenie odstránenia nedostatkov. Ak sa
pri následnej kontrole zistí, že nedostatky neboli odstránené KSO spíše zápisnicu z následnej kontroly,
ktorú doručí na obecný úrad obce.
Starosta obce postúpi vec na ďalšie prešetrenie ORH a ZZ vo Veľkom Krtíši.
Obec je povinná vykonať preventívne protipožiarne kontroly na objektoch fyzických osôb minimálne
1x za 5 rokov, pre kontrolu podnikateľských subjektov môže obec určiť aj kratšiu lehotu.

Článok III
Povinnosti na úseku OPP
§ 12
Povinnosti fyzických osôb
Fyzická osoba je povinná:
a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní,
ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
c) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a
požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi,
d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách
okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a
odstrániť zistené nedostatky,
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred
požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú
dotknuté,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v
objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v
priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní,
i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho
spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných
úpravách na telese komína,
j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin
vzniku požiarov,
k) zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej
vlastníctve, správe alebo v užívaní; podrobnosti o opatreniach ustanovuje všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydalo ministerstvo.
Fyzická osoba nesmie:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré
sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym
vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných

zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku
tiesňového volania.
§ 13
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná dodržiavať ustanovenia §§ 4 – 8 zákona
SNR č.314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov primeraným spôsobom.
§ 14
Pomoc pri zdolávaní požiarov
Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:
a) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky
alebo obce a členom protipožiarnej hliadky,
e) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky ORH a ZZ, alebo DHZO, právnickej osoby
poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné
prostriedky na zdolávanie požiarov,
f) vlastník, správca , alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na
vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na
vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať, alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť,
alebo strpieť odstránenie stavieb, ich časti, alebo porastov. O potrebe a rozsahu týchto opatrení
rozhoduje veliteľ zásahu,
g) ak je nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky. Vstup na nehnuteľnosť je možný len so
súhlasom vlastníka, správcu, alebo užívateľa nehnuteľnosti,
h) ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol náhrada týchto
výdavkov.

Článok IV
§ 15
Prehľad zdrojov požiarnej vody
Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je, že ich musia udržiavať
v akcieschopnom a použiteľnom stave.
1/ Prirodzené vodné zdroje:

Záhorce
Záhorský a Krtíšsky potok

Selešťany
rieka Ipeľ

2/ Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody)
Obec Záhorce má vybudovaný verejný vodovod a zároveň verejnú hydrantovú sieť v jednotlivých
uliciach v počte 32 kusov podzemných hydrantov, sieť je zavodnená.

Umiestnenie hydrantov:
Ulica
Poľná
Družstevná
Ružová
Športová
Obchodná
Kostolná
Cirovská
Pivničná
Krtíšska
Spolu

Počet
1
1
4
4
6
5
1
3
7
32

Umiestnenie je zakreslené v grafickom pláne (Príloha č. 1).
Časť obce Selešťany má vybudovaný verejný vodovod a zároveň verejnú hydrantovú sieť
v počte 15 kusov, z toho 8 ks nadzemných hydrantov /NH/ a 7 ks podzemných hydrantov /PH/.
Umiestnenie hydrantov:
Č. d. 63 – oproti
Č. d. 21
Č. d. 13
Č. d. 18
Č. d. /zvonička/
Č. d. 36
Č. d. 37
Č. d. 40
Č. d. 42
Č. d. 32 /trafo/
Vinohrad
Pri pivnici č.d. 127
Pri kasárni
Vstup do obce č. d. 1
Za bránou do vinohradu

NH č. 1
PH č. 2
NH č. 3
PH č. 4
NH č. 5
PH č. 6
PH č. 7
NH č. 8
PH č. 9
NH č. 10
NH č. 11
NH č. 12
PH č. 13
PH č. 14
NH č. 15

Umiestnenie je zakreslené v grafickom pláne (Príloha č. 2).

Článok V
§ 16
Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu
Úlohy ohlasovne požiarov:
a/ ohlasovňa požiarov prijíma hlásenie o vzniku požiaru, živelnej pohromy a iných mimoriadnych
udalostí v územnom obvode obce a jej časti a slúži na vyhlasovanie požiarneho poplachu,
b/ zároveň slúži na prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci príslušnému
operačnému stredisku ORH a ZZ.

Zoznam ohlasovní požiarov:
názov
HaZZ SR
Obecný úrad
Starosta

adresa
OR HaZZ Veľký Krtíš
Modrý Kameň, časť Prše
Záhorce
Krtíšska 173/98
Záhorce

telefónne číslo
150
047/ 48 93 263

nepretržite
Po-Pia
08,00 – 16,00

0918 438 870

Hlavnou ohlasovňou požiaru je obecný úrad, je označená nápisom „ OHLASOVŇA POŽIAROV“,
nápis je umiestnený na viditeľnom mieste.
Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:
a/ adresu – miesto vzniku požiaru,
b/ objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
c/ rozsah požiaru,
d/ ohrozenie osôb,
e/ prístupové cesty,
f/ meno , priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho,
g/ vyčkať na spätné overenie ohlásenia, ktoré vykoná spojovateľ hasičskej jednotky.
Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu:
a/ obecný úrad – miestnym rozhlasom: signálom „HORÍ“ a slovnou informáciou
b/ náhradný spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu: zvonenie na zvone, pokrikom „HORÍ“
§ 17
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu
Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentácia OPP, ktorou sa určuje poradie rýchleho
a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho
vzniku, alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach.
Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb / vodárne, plynárne, elektrárne,
telekomunikácie, zdravotníctvo .../ v jednotlivých stupňoch požiarneho poplachu a ich privolanie
k zásahu.
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu
prostriedku v hlavnej ohlasovni požiaru - obecný úrad Záhorce.
§ 18
Situačné plány obce a jej časti
Prehľadné situačné plány obce a jej časti so zakreslení m požiarnych hydrantov a zdrojov požiarnej
vody tvoria prílohu tohto požiarneho poriadku.
Pre lepšiu orientáciu pri protipožiarnom zásahu hasičskou jednotkou je doporučené , aby kópie
týchto plánov boli vyvesené aj na informačných tabuliach obce a jej časti.

Článok VI
§ 19
Náhrada škody
a/ Právnickej osobe, fyzickej osobe- podnikateľovi , alebo fyzickej osobe sa nahrádza škoda, ktorá jej
vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, 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
použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.
b/ Náhrada škody podľa predchádzajúceho odseku sa neposkytuje právnickej osobe, fyzickej osobepodnikateľovi a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.
c/ Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby , alebo
fyzickej osoby- podnikateľa, v ktorej záujme sa zásah vykonal; táto právnická osoba, alebo fyzická
osoba- podnikateľ 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 požiar vznikol. Ak zásah v záujme fyzickej
osoby vykonala obec, uplatňuje sa toto právo u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje.

Článok VII
§ 20
Spoločné a záverečné ustanovenia
1, Tento „Požiarny poriadok obce“ nemení rozsah a účinnosť zákona o OPP a zákona o obecnom
zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných predpisov vydaných na úseku OPP.
2, Orgány obce, fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia, ktoré majú sídlo /
trvalé, alebo prechodné bydlisko/ na území obce a jej časti úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy
pri plnení úloh na úseku OPP vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecne záväzného
nariadenia obce.
3, V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia nebudú dodržiavať
ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, obec vyvodí voči jeho porušovateľovi sankcie
v súlade s platnou právnou úpravou.
4, Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
5, Požiarny poriadok je vyvesený na úradnej tabuli v obci a jej časti.
6, Požiarny poriadok je na obecnom úrade prístupný .
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
dňa 13.5.2016, uznesením 07-02/2016.
Vypracoval: Ján Príbeli, technik PO, v. r.
Dňa: 27.04.2016
V Záhorciach 16.5.2016

PaedDr. Branislav Kázmer
starosta obce

