OBEC ČERENČANY
Obecný úrad, Samuela Kollára 33/24, 979 01 Čerenčany

OZNAM
Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2018
Obecný úrad v Čerenčanoch oznamuje občanom, že na základe poverenia starostky obce
s účinnosťou od 1. 2. 2018 do 31. 3. 2018, budú 2 kontrolné skupiny zložené z členov
Dobrovoľného hasičského zboru obce Čerenčany, vykonávať na území obce Čerenčany
preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností.
Kontroly sa vykonávajú v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov.
Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine
protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností.
Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým:
Suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru.
Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť
majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.
Prosíme všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám
prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali
požiadavky členov kontrolnej skupiny.
Vedúci kontrolnej skupiny sa preukazuje platným poverením starostky obce Čerenčany spolu
s občianskym preukazom!
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov okrem iného
určuje povinnosti fyzických osôb:
 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;
 zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov;
 dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri
inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov
a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a požívaní komínov a dymovodov;
 uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného
preskúšania komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení
a hasiacich prístrojov,
V Čerenčanoch 29. 1. 2018
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