Úvod
Dňom 1.4.2002 nadobudli účinnosť dva zákony predstavujúce
základ novej právnej úpravy na úseku ochrany pred požiarmi: zákon č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákon č. 315/2001 Z.z. o
Hasičskom a záchrannom zbore.

POVINNOSTI OBCE
NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI
vyplývajúce zo zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Metodická pomôcka pre obce

Prijatie týchto zákonov je reakciou na zmeny v spoločnosti,
ktoré sa udiali od roku 1985 odkedy bol v platnosti zákon č. 126/1985
Zb. o požiarnej ochrane. Okrem toho, predovšetkým prijatie zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi súvisí aj s reformou verejnej
správy a prenesením niektorých kompetencií štátnej správy na úseku
ochrany pred požiarmi na miestnu samosprávu.
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi zveril časť
výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a taktiež
určil ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť. Účelom tejto publikácie
je vysvetliť ustanovenia tohto zákona týkajúce sa povinností obcí vo
veciach zvereného výkonu štátnej správy, predovšetkým však postup pri
vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol a ukladaní
rozhodnutí obcou podľa uvedeného zákona. Druhá časť publikácie sa
venuje ďalším povinnostiam obcí týkajúcich sa zriadenia a činnosti
obecného hasičského zboru, dokumentácie obce o ochrane pred
požiarmi, vykonávania preventívno-výchovnej činnosti a zriadeniu
preventivára požiarnej ochrany obce. V tejto časti sú obce upozornené
aj na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona NR SR č.315/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi a vykonávajúcej vyhlášky MV SR č.121/2002
Z.z. o požiarnej prevencii ako pre každú právnickú osobu.

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 požiarmi).

POVINNOSTI OBCE
V SÚVISLOSTI SO ZVERENÝM VÝKONOM
ŠTÁTNEJ SPRÁVY
NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI

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 ochrane pred požiarmi).

Obec v zmysle § 23 zákona NR SR č. 314/2002 Z.z. o ochrane
pred požiarmi (ďalej len zákon o ochrane pred požiarmi)
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,
d) určuje veliteľa zásahu.

Vymedzenie subjektov, v ktorých obec vykonáva preventívne
protipožiarne kontroly

A) VYKONÁVANIE PREVENTÍVNYCH PROTIPOŽIARNYCH
KONTROL

Obec preveruje dodržiavanie povinností ustanovených v zákone
o ochrane pred požiarmi preventívnymi protipožiarnymi kontrolami
(§ 24 ods. 1 zákona) :

Obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych
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 požiarnou ochranou a s inými občianskymi združeniami
na úseku ochrany pred požiarmi. Za vedúceho kontrolnej skupiny je
vhodné určiť preventivára požiarnej ochrany obce, ak ho obec
ustanovila (§ 15 ods. 2 zákona o ochrane pred požiarmi), resp. technika
požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany s odbornou
spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi, príp.
člena Dobrobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
Obec vedie zoznam členov kontrolných skupín. Tento zoznam
je súčasťou dokumentácie obce.
Preventívne protipožiarne kontroly sa uskutočňujú na základe
vopred stanoveného plánu na obdobie kalendárneho roka. Tento plán
však v odôvodnených prípadoch je možné doplniť.

v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v
ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo.
Okresné riaditeľstvo v zmysle § 21 písm. i) zákona o ochrane pred
požiarmi oznamuje obci subjekty, v ktorých vykonáva
protipožiarne 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 užívaní fyzických osôb;
napr. na povalách, v pivničných priestoroch rodinných domov
a obytných domov, v spoločných priestoroch obytných domov,
v hospodárskych budovách, garážach, dielňach, technologických
zariadeniach a pod.
a)

Pôsobnosť obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych
kontrol sa v zmysle § 66 ods. 1 zákona o ochrane pred požiarmi
nevzťahuje na :

Členovia kontrolných skupín obce pri vykonávaní
preventívnych protipožiarnych kontrol sú oprávnení vstupovať do
objektov, zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do
príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje, vysvetlenia
a potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej
osoby, podnikajúcej fyzickej osoby a fyzických osôb. Kontrolné

a)
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vojenské objekty, objekty Vojsk ministerstva vnútra, Železničného
vojska, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Policajného zboru,
Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby 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.

U dokumentácie uvedenej pod číslom 7. sa kontroluje
pravidelnosť vykonávania týchto kontrol v zmysle § 13 vyhlášky
o požiarnej prevencii, resp. v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002
Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich
prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania
pravidelnej kontroly (pre prenosné hasiace prístroje).
U dokumentácie uvedenej pod číslami 7. a 8. sa kontroluje
kompletnosť a obsahové náležitosti dokumentácie o odbornej
príprave protipožiarnych hliadok a dokumentácie o školení
v zmysle § 30 vyhlášky o požiarnej prevencii.
Dokumentácia uvedená pod bodmi 9 a 10 sa týka spracovania
základných projektových dokumentov ,ktoré charakterizujú stavbu
z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Má sa za to že stavby
postavené po roku 1982 ( po nadobudnutí účinnosti STN 73 0802)
by mali mať spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby .
Stavby dané do užívania pred rokom 1982 a ktoré nemajú
k dispozícii riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby by mali mať
spracovanú
tzv.
„dokumentáciu
o požiarnobezpečnostnej
charakteristike užívanej stavby. Podrobnosti o obsahu uvedených
dokumentov sú uvedené v prílohe č. 1a), resp. v prílohe č. 7
vyhlášky MV SYR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.
U dokumentácie uvedenej pod číslom 11. sa kontrolujú napr.
doklady o vykonávaní kontroly a čistenia komínov v zmysle
vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické
podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii
a prevádzkovaní
palivových
spotrebičov,
elektrotepelných
spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a
používaní komínov a dymovodov, .

Obsah preventívnej protipožiarnej kontroly
Preventívnou protipožiarnou kontrolou sa v zmysle § 42
vyhlášky MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii (ďalej len vyhláška
o požiarnej prevencii) preveruje dodržiavanie predpisov na úseku
ochrany pred požiarmi, a to najmä :
a) dokumentácia ochrany pred požiarmi (§ 24 vyhlášky o požiarnej
prevencii):
1. požiarny štatút,
2. požiarny poriadok pracoviska,
3. požiarne poplachové smernice,
4. požiarny evakuačný plán,
5. požiarna kniha,
6. doklady o kontrole hasiacich prístrojov, požiarnych
uzáverov (napr. požiarne dvere, okná, klapky), elektrickej
požiarnej signalizácie, stabilných a polostabilných
hasiacich zariadení, zariadení na odvod dymu a tepla pri
požiari, zariadení na hasenie iskier v pneumatických
dopravníkoch a kontrole požiarnych vodovodov,
7. dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred
požiarmi,
8. dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych
hliadok,
9. riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej
dokumentácii stavby,
10. dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike
užívanej stavby,
11. ďalšie doklady, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.

b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi
(§§ 21, 22, 23 vyhlášky o požiarnej prevencii),
-

kontroluje sa zriadenie protipožiarnych hliadok. Kontrolou
dokumentácie o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
a dokumentácie o školení sa preverí vykonávanie školenia
a odbornej prípravy v určených lehotách.

c) skladovanie horľavých látok

U dokumentácie uvedenej pod číslami 1., 2., 3., 4., 5.. sa
kontroluje jej vypracovanie, vedenie a udržiavanie v súlade so
skutočným stavom.

-
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kontroluje sa zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri skladovaní
pevných, kvapalných a plynných horľavých látok. Konkrétne

požiadavky sú uvedené v nasledovných predpisoch : napr.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004
Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri
manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých
vykurovbacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov,
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 258/2007
Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri
skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými
látkami , Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej
bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie
podporujúcimi plynmi

f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných,
plynových a iných spotrebičov (Vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a
požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a
prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a
zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a
dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol
- 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. Taktiež sa kontroluje
umiestnenie ochrannej podložky príp. ochrannej clony pri
inštalácii spotrebičov.

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 požiarmi.
-

Dokumentácia ochrany pred požiarmi uvedená pod písm. a)
okrem ods. 6. a 11. a vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi (písm. b) sa nepreveruje u :

kontroluje sa, či prístupové cesty a únikové cesty sú trvalo voľné
a či sú náležite označené.

e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi, požiarnymi uzávermi
(napr. požiarne dvere, okná, klapky), elektrickou požiarnou
signalizáciou, stabilnými a polostabilnými hasiacimi zariadeniami,
zariadeniami na odvod dymu a tepla pri požiari, zariadeniami na
hasenie
iskier
v pneumatických
dopravníkoch
a kontrola
akcieschopnosti týchto zariadení (napr. Vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti,
podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly
prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov,
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie,
podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly,
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2006 Z. z. o
konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a
polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich
prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly, Vyhláška
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o
vlastnostiach,
konkrétnych
podmienkach
pravádzkovania
a
zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru),

1.

2.
3.
4.

fyzických osôb – t.j. občanov,
právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (§ 7 zákona
o ochrane pred požiarmi) ak
nepoužíva na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo
okrem bytu v rodinnom dome, alebo okrem pojazdnej predajne a
predajného stánku doplnkových služieb a obchodu a priestoru na
predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 40 m2 iné
objekty alebo priestory, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, a
zamestnáva najviac troch zamestnancov a nevykonáva činnosti so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a
nemá pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru a
nevlastní, neužíva alebo neobhospodaruje lesy

Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež
oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami
na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
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Lehoty vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol
(§ 43 vyhlášky o požiarnej prevencii)
Pri ukladaní opatrení na odstránenie nedostatkov formou
rozhodnutia a pri rozhodovaní o vylúčení veci z používania sa obec
riadi ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
V prípade odvolania sa subjektu voči vydanému rozhodnutiu,
môže 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 predloží rozhodnutie
spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom
odvolaciemu orgánu, ktorým je príslušné krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru, najneskôr do 30 dní odo dňa
obdržania odvolania.

Periodicitu kontrol v právnických osobách a podnikajúcich
fyzických osobách alebo občanov stanovuje obec v závislosti od
charakteru a miery nebezpečenstva vzniku požiaru. Lehota nesmie byť
dlhšia ako 5 rokov od predchádzajúcej kontroly v konkrétnom subjekte
a u občana. Preventívne protipožiarne kontroly u občanov je
postačujúce vykonávať v lehotách blížiacich sa päťročnému intervalu.

B) ULOŽENIE OPATRENÍ NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV
A KONTROLA PLNENIA TÝCHTO OPATRENÍ
(§ 23 písm. b) zákona o ochrane pred požiarmi)
Kontrolná skupina obce pri vykonávaní preventívnych
protipožiarnych kontrol upozorňuje fyzické osoby a príslušných
zamestnancov právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby na
zistené nedostatky, požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu a
na tieto účely poskytuje potrebné informácie a vysvetlenia.

Rozhodnutie o uložení opatrení na odstránenie nedostatkov
Nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu
záchrany osôb a majetku, a tieto nemožno odstrániť bez zbytočného
odkladu, kontrolná skupina obce oznamuje obci (podľa prílohy č.2),
ktorá na základe tohto oznámenia rozhodnutím (podľa prílohy č.3) uloží
lehoty na odstránenie týchto nedostatkov.

Ak pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky, alebo boli
ihneď odstránené, je vhodné o tom vyhotoviť jednoduchý záznam napr.
priamo na poverenie na vykonanie kontroly alebo inou vhodnou formou
na účely vyhodnotenia preventívnych kontrol.

Pri zistení požiarneho nedostatku je potrebné presne a úplne
zistiť skutočný stav veci. Pri formulácii zisteného nedostatku
v oznámení obci ako aj v rozhodnutí o uložení opatrení na odstránenie
zistených nedostatkov musí byť presne označený subjekt a miesto, kde
bol nedostatok zistený, v čom nedostatok spočíva, príp. odkedy
pretrváva a taktiež musí byť presné vymedzenie porušenia príslušného
všeobecne záväzného predpisu o ochrane pred požiarmi, s ktorým je
zistený stav v rozpore. Základom pre určenie porušenia je vždy zákon
o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie všeobecne
záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarmi, najmä vyhlášky
s technickým obsahom a technické normy, ktoré boli porušené.

Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol
vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov
elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné
orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu. (§ 42 ods.
3 vyhlášky o požiarnej prevencii).
Toto ustanovenie sa môže uplatniť :
- ak vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov a
kontrolovaný subjekt nepredloží 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.

Pri ukladaní opatrení na odstránenie zistených požiarnych
nedostatkov sa v rozhodnutí určuje lehota na ich odstránenie. Pri
určovaní lehôt na odstránenie zistených požiarnych nedostatkov platí
zásada, že tieto by nemali presiahnuť lehotu jedného roka a musia
reálne zhodnocovať zistené skutočnosti, vplyv nedostatku na možnosť
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vzniku požiaru, obťažnosť splnenia, ako aj možnosti kontrolovaného
subjektu splniť tieto opatrenia v požadovanom rozsahu v danej lehote.

ĎALŠIE POVINNOSTI OBCE NA ÚSEKU OCHRANY
PRED POŽIARMI
(§ 15 zákona NR SR č. 314/2002 Z.z.
o ochrane pred požiarmi)

Kontrola plnenia opatrení uložených obcou
Ak obec uložila rozhodnutím opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov, je povinná vykonať po uplynutí určenej lehoty
prostredníctvom kontrolnej skupiny preventívnu protipožiarnu kontrolu,
ktorou preveruje splnenie týchto opatrení. Kontrola splnenia uložených
opatrení sa spravidla vykonáva najneskôr do 12 mesiacov od dátumu
vykonania kontroly, pričom sa prihliada k termínom, uloženým na
odstránenie zistených nedostatkov. V prípade, ak sa pri kontrole zistí, že
kontrolovaný subjekt nesplnil opatrenia uložené obcou v rozhodnutí,
oznámi to (podľa prílohy č.2) kontrolná skupina obci, ktorá o tom
upovedomí príslušné okresné riaditeľstvo HaZZ.

Obec je povinná :
podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na
plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré
zriadila,

a)

-

C) ROZHODNUTIE O VYLÚČENÍ VECI Z POUŽÍVANIA
(§ 23 písm. c) zákona o ochrane pred požiarmi)

-

Rozhodnutie o vylúčení veci z používania

obec vykonáva preventívne protipožiarne kontroly aj u
právnických osôb, ktoré sama zriadila, ak v týchto nevykonáva
štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo HaZZ. Týmto
právnickým osobám môže tiež ukladať formou rozhodnutia
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov ako aj vydávať
rozhodnutia o vylúčení veci z používania.
právnické osoby, ktoré zriadila obec sú samostatnými právnymi
subjektami a sú povinné plniť povinnosti ustanovené v zákone
o ochrane pred požiarmi.

b) zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie
záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho
akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické
vybavenie,

Ak vec vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru
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 používania (podľa
prílohy č.4) v súlade s § 64 zákona o ochrane pred požiarmi.
Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno takéto rozhodnutie
oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto
rozhodnutia je potrebné doručiť subjektu bez zbytočného odkladu.
Proti rozhodnutiu o vylúčení veci z používania možno podať
odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto
rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok; odvolací orgán o ňom
rozhodne bez zbytočného odkladu.
Používať vec, ktorá bola vylúčená z používania podľa § 64 ods.
1 písm. a) možno až po odstránení nedostatkov vyvolávajúcich
bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a len s písomným
súhlasom obce, ktorá vylúčila vec z používania.

-
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zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi zreálňuje
požiadavky na zriadenie obecného hasičského zboru vzhľadom
na počet obyvateľov obce. Za účelom efektívneho vynakladania
finančných prostriedkov obcí pri plnení samosprávnych funkcií,
zákon umožňuje vytváranie spoločných obecných hasičských
zborov pre viacero susedných obcí, resp. po dohode môže plniť
úlohy obecného hasičského zboru hasičská jednotka právnickej
osoby, alebo podnikajúcej fyzickej osoby, ktorej hasičská stanica
je v obci. Efektívne vynakladanie verejných financií sleduje aj
riešenie keď úlohy obecného hasičského zboru môže plniť
Hasičský a záchranný zbor v obciach, kde sú sídla jeho
hasičských staníc.

-

zákon umožňuje obci rozhodovať o počte členov obecného
hasičského zboru , jeho materiálno – technickom vybavení a
riadiacich štruktúrach na základe zásad a kritérií zakotvených vo
vyhláške MV SR č.169/2002 o hasičských jednotkách (ďalej len
vyhláška o hasičských jednotkách). Pri určovaní počtu členov
obecného hasičského zboru a jeho materiálno – technickom
vybavení obec prihliada najmä na :

dobrovoľný verejný požiarny zbor, ktorý bol ku dňu
nadobudnutia účinnosti zákona o ochrane pred požiarmi
zriadený v obci, sa považuje za obecný hasičský zbor podľa
tohto zákona.

-

zabezpečovať odbornú prípravu obecného hasičského zboru,

c)

podrobnosti sú uvedené vo vyhláške o hasičských jednotkách,

1. veľkosť obce, zastavanosť územia, prírodné podmienky
obce, na prístupnosť v zimnom období, stav pozemných
komunikácií a ohrozenie obce povodňami,
2. druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov,
3. potrebu rôznych druhov hasiacich látok,
4. charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na
vznik a šírenie sa požiaru v územnom obvode obce,
ktorý je súčasne zásahovým obvodom obecného
hasičského zboru,
5. spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi
v obci, v jej miestnych častiach so zreteľom na denný
čas.
-

-

d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce (§
36 vyhlášky o požiarnej prevencii),
-

dokumentáciu obce o ochrane pred požiarmi tvorí :
1. požiarny poriadok obce,
2. dokumentácia o obecnom hasičskom zbore,
3. zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú
preventívne protipožiarne kontroly,
4. oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní
preventívnych protipožiarnych kontrol a rozhodnutia
obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov
vrátane rozhodnutí obce o vylúčení vecí z používania,
5. plány preventívnych protipožiarnych kontrol,
6. zoznamy členov kontrolných skupín.

vnútorná organizácia obecnej hasičskej jednotky musí spĺňať
požiadavky vyššie citovaného predpisu stanovené v § 3.
Základnou organizačnou zložkou hasičskej jednotky je
družstvo. Družstvo tvorí veliteľ a ďalšie tri osoby až osem osôb.
Obecný hasičský zbor sa považuje za akcieschopný, ak sú na
hasičskej zbrojnici do určeného časového limitu výjazdu
pripravení na výjazd na zásah najmenej štyria členovia
obecného hasičského zboru. V rámci stanoveného počtu môžu
byť aj zamestnanci, ak sú v obecnom hasičskom zbore zaradení.
minimálne vybavenie obecného hasičského zboru sa považuje,
ak má akcieschopné:
- cisternovú automobilovú striekačku alebo dopravný
automobil s motorovou striekačkou,
- hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky
do vzdialenosti najmenej 300 m,
- osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri
zdolávaní požiarov alebo na vykonávanie záchranných prác
pre každého zamestnanca, alebo člena hasičského družstva
- vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a
odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.

e)

zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej
zbrojnice, 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) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť,
-
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preventívno-výchovnú
činnosť
zabezpečuje
obec
prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany. Hlavnou
úlohou preventívno-výchovnej činnosti je podnecovať občanov
k vzájomnej pomoci a spolupráci pri ochrane pred požiarmi
pomocou dostupných komunikačných prostriedkov a besied

s občanmi so zameraním na mládež. Pri tejto činnosti sa zvlášť
venovať sezónnym akciám, ako sú ochrana lesov pred
požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
a ochrana úrody pred požiarmi. V súvislosti s uvedenými
akciami formou relácií v obecnom rozhlase, publikovaním
článkov napr. v obecných novinách alebo oznámeniami na
obecných informačných tabuliach upozorniť občanov na
povinnosti, ktoré vyplývajú so zákona o ochrane pred
požiarmi, dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri
činnostiach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom alebo
v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva, na dodržiavanie
zákazu fajčenia alebo používania otvoreného ohňa na miestach
so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a na dodržiavanie
zákazu vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by
sa mohol rozšíriť. V rámci preventívno-výchovnej činnosti je
potrebné venovať pozornosť činnosti obecného hasičského
zboru, ak je v obci zriadený. Je vhodné, ak obec pri
vykonávaní preventívno-výchovnej činnosti spolupracuje
s dobrovoľnými občianskymi združeniami, zvlášť s
členmi Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Odbornú pomoc pri
vykonávaní
preventívno-výchovnej
činnosti
obci
poskytuje príslušné okresné riaditeľstvo HaZZ. napr. formou
usmernení.

Obec
ako
právnická
osoba
musí
zabezpečiť
prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto
povinností:
1. vykonávanie
preventívnych
protipožiarnych
prehliadok,
2. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
3. vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred
požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
4. vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie
ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
5. určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri
zmene užívania stavieb,
6. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych
poplachov.
Obec ako právnická osoba môže zabezpečovať plnenie
vyššie uvedených povinností aj špecialistom požiarnej ochrany.
Obec
ako
právnická
osoba
musí
zabezpečiť
prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto
povinností:
a) vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v
projektovej dokumentácii stavieb,
b) vykonávanie činností pri posudzovaní zhody
výrobkov alebo pri ich certifikácii,
c) riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri
vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
d) posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti technológií,
zariadení, výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami
ustanovenými na posudzovanie zhody podľa
osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o
stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a
doplnení niektorých zákonov), a materiálov
a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska
ochrany pred požiarmi,
e) spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v
objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej
osoby, ak o tom rozhodlo krajské riaditeľstvo.

Povinnosti obce vo vzťahu k vlastnému majetku
Obec je povinná plniť úlohy právnickej osoby ustanovené týmto
zákonom vo vzťahu k vlastnému majetku.

Okrem úloh ustanovených v § 15 a § 23 zákona o ochrane
pred požiarmi je obec povinná plniť aj úlohy právnickej
osoby ustanovené v uvedenom zákone, v objektoch
a priestoroch, ktoré vlastní resp. užíva, a to v plnom rozsahu
(napr. dokumentácia obce o ochrane pred požiarmi v zmysle
§ 36 vyhlášky o požiarnej prevencii nenahrádza
dokumentáciu ochrany pred požiarmi podľa § 24 vyhlášky
o požiarnej prevencii).

8

b) povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom
na miestne podmienky,

Obec ako kontrolovaný subjekt
Obec môže byť kontrolovaná z hľadiska plnenia úloh zvereného
výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi (§ 23
zákona o ochrane pred požiarmi) ministerstvom, krajským
riaditeľstvom HaZZ alebo okresným riaditeľstvom HaZZ.
Z hľadiska plnenia povinností ustanovených v zákone o ochrane
pred požiarmi pre právnicke osoby môže byť obec kontrolovaná
okresným riaditeľstvom HaZZ.

PODROBNEJŠIE VYSVETLENIE VYBRANÝCH
TERMÍNOV

Dokumentáciu obce o ochrane pred požiarmi tvorí :
1) požiarny poriadok obce,
Požiarny poriadok obce sa musí v zmysle § 37 ods. 2
vyhlášky udržiavať v súlade so skutočným stavom a dopĺňať
podľa potreby na základe poznatkov získaných pri zdolávaní
požiarov a po vykonaní taktického cvičenia. V zmysle § 37
ods. 3 vyhlášky sa požiarny poriadok obce umiestňuje na
prístupnom mieste a zverejňuje sa spôsobom obvyklým v obci.
V zmysle § 37 ods. 1 vyhlášky požiarny poriadok obce upravuje
organizáciu ochrany pred požiarmi v obci a obsahuje:

-

-

-

povinnosti občanov pri spaľovaní horľavých látok a odpadov;
pri zbere obilnín a krmovín, ich pozberovej úprave a
skladovaní; príp. ďalších činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru.

c)

údaje o početnom stave a vybavení obecného hasičského
zboru,

-

personálne obsadenie a materiálno - technické vybavenie
obecného hasičského zboru.

d) prehľad zdrojov vody na hasenie
požiarov,

Dokumentácia obce o ochrane pred požiarmi

a)

-

úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním
ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach,
povinnosti obecného zastupiteľstva a iných orgánov obce pri
organizačnom a technickom zabezpečovaní ochrany pred
požiarmi; v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;
pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,
povinnosti a oprávnenia preventivára požiarnej ochrany,
vedúcich a členov kontrolných skupín pri vykonávaní
preventívnych protipožiarnych kontrol,
povinnosti veliteľa a ďalších osôb zaradených do obecného
hasičského zboru.

-

umiestnenie prírodných a umelých zdrojov vody v obci,
prípadne podmienky na ich vytvorenie, spúšťanie zosilňovacích
staníc.

e)

zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho
poplachu v obci,

-

umiestnenie ohlasovní požiarov a zabezpečenie ich činnosti.

f)

spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej
miestnych častiach v dennom a nočnom čase so zreteľom na
zdolávanie požiaru,

-

zabezpečenie a podmienky na poskytnutie susedskej pomoci.

g) výpis z požiarneho poplachového plánu okresu,
-

-
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požiarny poplachový plán určuje zaradenie hasičských
jednotiek a špeciálnych služieb vodární, plynární, elektrární,
zdravotníckych zariadení a spojov do jednotlivých stupňov
požiarneho poplachu a ich povolávanie na zásah,
požiarny poplachový plán územného obvodu vypracúva
okresné riaditeľstvo HaZZ. Obci zasiela výpis z požiarneho
poplachového plánu územného obvodu okresné riaditeľstvo
HaZZ,

protipožiarne kontroly, a teda obec vykonáva kontroly v
ostatných právnických osobách a podnikajúcich fyzických
osobách, ktoré zaradí do zoznamu objektov a priestorov v
ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly.
V zozname je potrebné vyznačiť periodicitu kontrol
v konkrétnych subjektoch.

h) prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s
popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných
hydrantov a nástupných plôch.
-

v tomto pláne musia byť podrobne zakreslené ulice – ich
názvy, čísla domov a hydrantová sieť s funkčnými
vonkajšími hydrantmi. Jeho obsahom musí byť aj
zakreslenie nástupných plôch. V súlade s vyhláškou MV SR
č. 288/2000 Z.z. sa nástupné plochy označujú dopravnou
značkou „Zákaz státia“ a tabuľkou s nápisom „Pozor,
nástupná plocha pre vozidlá hasičských jednotiek“. Tieto
plochy musia byť trvale voľné a nesmú na nich parkovať
motorové vozidlá.

4) oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnych
protipožiarnych kontrol a rozhodnutia obce s uložením lehoty na
odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí obce o vylúčení vecí z
používania,
- vzory resp. komentár k tejto dokumentácii je uvedený v prílohe
resp. v samostatných častiach tohto dokumentu.
5) plány preventívnych protipožiarnych kontrol,

2) dokumentácia o obecnom hasičskom zbore,
-

-

§ 28 vyhlášky o hasičských jednotkách určuje obsah
dokumentácie obecného hasičského zboru ktorú tvorí :
- kniha o výkone služby (strážna kniha) (príloha č. 5),
- ročný plán a mesačné plány zdokonaľovacej prípravy,
záznam o účasti na zdokonaľovacej príprave, dokumentácie
taktických cvičení a previerkových cvičení,
- na úseku strojnej služby:
1. prevádzkový denník o používaní hasičského
automobilu a agregátu,
2. vozový zošit (napr. tlačivo ŠEVT-306099),
- na úseku spojovacej služby ak obecný zbor má povolenie na
rádiovú prevádzku:
1. staničný denník rádiového spojenia,
2. staničný protokol rádiových služieb,
3. kniha porúch,
- v operačnom stredisku alebo v ohlasovni požiarov
1. kniha ohlásených prípadov
dokumentáciu o zdolávaní požiarov podľa § 31 vyhlášky
o hasičských jednotkách vedie zbor v primeranom rozsahu,

6) zoznamy členov kontrolných skupín
-

obec vedie zoznam členov kontrolných skupín. Tento zoznam
je súčasťou dokumentácie obce.

Školenie členov kontrolnej skupiny
Obec zabezpečuje školenie členov kontrolnej skupiny obce
prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce, ak ho obec
ustanovila. Inak obec musí zabezpečiť školenie členov skupiny
prostredníctvom technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej
ochrany. Je vhodné, ak obec pri školení spolupracuje s Dobrovoľnou
požiarnou ochranou. Obsahom školenia je najmä znalosť :

3) zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne
protipožiarne kontroly,
-

preventívne protipožiarne kontroly sa uskutočňujú na základe
vopred stanoveného plánu na obdobie kalendárneho roka.
Tento plán však v odôvodnených prípadoch je možné doplniť.
Ročný plán preventívnych protipožiarnych kontrol obsahuje
zoznam kontrolovaných subjektov s určením termínov
(kalendárneho mesiaca), v ktorých budú v danom roku
kontroly vykonané.

okresné riaditeľstvo v zmysle § 21 písm. i) zákona o ochrane
pred požiarmi oznamuje obci subjekty v ktorých vykonáva
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a) zákona NR SR č. 314/2002 Z.z. o ochrane pred požiarmi,
vyhlášky MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii,
vyhlášky o hasičských jednotkách a ďalších osobitných
predpisov napr. vyhláška MV SR č. 84/1997 Z. z., ktorou sa
ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej
bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových
spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení
ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní
komínov a dymovodov,
b) organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi (zákon NR
SR č. 314/2002 Z.z. o ochrane pred požiarmi; zákona NR
SR č. 315/2002 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore),
c) základov procesov horenia a hasenia,
d) základných požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti
stavebných objektov (vyhláška MV SR č. 288/2000 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb),
e) zásad protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých
látok a manipulácii s nimi (vyhláška MV SR č. 258/2007 Z.
z. o zabezpečení požiarnej 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 požiarnej bezpečnosti pri
manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých
vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov
a olejov; vyhláška MV SR č. 124/2000 Z.z., ktorou sa
ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnosti s
horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi,
f) zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (§ 1 až § 8
vyhlášky o požiarnej prevencii),
g) funkcií a parametrov hasiacich prístrojov (napr. vyhláška
MV SR č. 1719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti
prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich
prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly),
požiarnych uzáverov (vyhláška MV SR č. 478/2008 Z. z.,
ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov,
podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich
pravidelnej kontroly), elektrickej požiarnej signalizácie,
stabilných a polostabilných hasiacich zariadení, zariadení
na odvod dymu a tepla pri požiari, zariadení na hasenie

iskier v pneumatických dopravníkoch, hasičskej techniky,
hasiacich prostriedkov a pod.
Preventivár požiarnej ochrany obce
Obec môže (§ 15 ods.2 zákona o ochrane pred požiarmi) na
plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi ustanoviť preventivára
požiarnej ochrany obce. Na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
na výkon funkcie preventivára požiarnej 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 preventivára požiarnej ochrany obce sa
vydáva na dobu neurčitú.
Účasť preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej
príprave v jeho pracovnom čase sa považuje za prekážku v práci na
strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu (§ 136 Zákonníka
práce).
Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej
ochrany obce v zmysle § 9 ods. 5 zákona o ochrane pred požiarmi
plnenie týchto povinností:
a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych
kontrol v obci,
b) školenie kontrolných skupín obce,
c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,
d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.
Ak obec neustanovila preventivára požiarnej ochrany obce,
plnenie vyššie uvedených povinností musí obec zabezpečiť
prostredníctvom technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej
ochrany.
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Sankcie
Ak sa pri výkone preventívnych protipožiarnych kontrol zistí,
že právnická osoba, podnikajúca fyzická osoba alebo občan nesplní
povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených obcou, alebo ak
nesplní rozhodnutie o vylúčení veci z používania, alebo ak tieto
subjekty neumožnia alebo sťažia vykonanie preventívnej protipožiarnej
kontroly, oznámi to obec príslušnému okresnému riaditeľstvu.
Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 500 000 Sk
právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ak nesplní povinnosti
vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených obcou (§ 59 ods. 2 písm. h)
zákona o ochrane pred požiarmi).
Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 500 000 Sk
právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ak nesplní rozhodnutie
o vylúčení veci z používania (§ 59 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane
pred požiarmi).
Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokarhanie alebo pokutu do 3
000 Sk fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany
pred požiarmi tým, že neumožní alebo sťaží vykonanie preventívnej
protipožiarnej kontroly (§ 61 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane pred
požiarmi).
Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokarhanie alebo pokutu do 5
000 Sk fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany
pred požiarmi tým, že nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené
obcou, (§ 61 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane pred požiarmi).

PRÍLOHA
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Príloha č. 1
Príloha č. 2

( Vzor)
(Vzor)

Obec ..............................(názov obce)
___________________________
Č.p.:

Obec ..............................(názov obce)
___________________________

V (obec / mesto a dátum)

Poverenie

Oznámenie o nedostatkoch
zistených pri vykonávaní preventívnej protipožiarnej kontroly

na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly
podľa § 69 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

vykonanej podľa § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi.

Názov kontrolovaného subjektu :

...................................................................
Dátum vykonania protipožiarnej kontroly:

Miesto vykonania protipožiarnej kontroly : ...................................................................

Názov kontrolovaného subjektu: (názov a sídlo subjektu / meno a priezvisko a adresa
občana)

Termín vykonania protipožiarnej kontroly : ....................................................................
Vedúci kontrolnej skupiny :

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

Členovia kontrolnej skupiny :

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

Miesto vykonania protipožiarnej kontroly: (vypĺňa sa ak je odlišné od sídla resp. adresy
uvedenej v názve kontrolovaného subjektu)
Protipožiarnu kontrolu vykonali: (členovia kontrolnej skupiny)

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

Pri protipožiarnej kontrole boli prítomní: (zástupcovia kontrolovaného subjektu)

Obsah a rozsah protipožiarnej kontroly :
a) dokumentácia ochrany pred požiarmi,
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi, 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
požiarmi,
f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných
spotrebičov,
g) preverenie splnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov uložených obcou, 2)

I.
Účelom preventívnej protipožiarnej kontroly bolo v súlade s § 24 zákona NR SR
č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v náväznosti na § 42 ods. 1 vyhlášky MV SR
č.121//2002 Z.z. o požiarnej prevencii, preveriť v kontrolovanom subjekte dodržiavanie
povinností ustanovených v uvedenom zákone.
Preverením písomnej dokumentácie o ochrane pred požiarmi, 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 užívaní)

starosta obce
(titul, meno a priezvisko)
(odtlačok úradnej pečiatky obce)

II.

Pozn.: 1) - neuvádza sa pri kontrole fyzických osôb – t.j. občanov, právnických osôb
a podnikajúcich fyzických osôb určených v § 7 zákona o ochrane pred požiarmi
2
) - neuvádza sa ak neboli uložené opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov pri predchádzajúcej kontrole

Kontrolovaný subjekt splnil ku dnešnému dňu všetky uložené opatrenia uložené
obcou v rozhodnutí zn.: (Č.p. , zo dňa).
/Kontrolovaný subjekt nesplnil ku dnešnému dňu nasledovné opatrenia uložené
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.

Príloha č. 3

Pri terajšej preventívnej protipožiarnej kontrole boli v kontrolovanom subjekte
zistené nasledovné požiarne nedostatky, ktoré nebolo možné bezodkladne odstrániť :
uviesť konkrétne zistené nedostatky podľa jednotlivých kontrolovaných objektov
a priestorov.

(Vzor)
Obec ..............................(názov obce)
___________________________

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

Č.p.:

V (obec / mesto a dátum)

IV.
Vyjadrenie štatutárneho orgánu kontrolovaného subjektu resp. občana
k zisteným požiarnym nedostatkom a uloženým opatreniam:

Adresa
kontrolovaného subjektu

(Ak štatutárny orgán resp. občan odmietne oznámenie podpísať, táto
skutočnosť sa uvedie v tomto oznámení.)
Rozhodnutie
Obec ..............................(názov obce) podľa § 23 písm. b) zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi

V (obec / mesto a dátum)
_________________________
Titul, meno a priezvisko
a podpisy členov
kontrolnej skupiny obce

_________________________

ukladá

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

.....................................................................................................................................1)
opatrenie na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru (môžu viesť
k sťaženiu záchrany osôb a majetku), ktoré boli zistené pri vykonávaní preventívnej
protipožiarnej 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 požiarnych
nedostatkov, uvedených v tomto rozhodnutí pod bodmi 1-X (celkový počet nedostatkov)
v nasledovných lehotách :
- body č. .......................
- body č. .......................

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

Odôvodnenie
Uvádza sa podrobný popis činnosti kontrolnej skupiny obce, pri ktorej sa zistilo
porušenie predpisov o ochrane pred požiarmi (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 predloženým dôkazom a vysporiadať sa aj s prípadnými rozpormi
v jednotlivých dôkazoch.
______________________________
1)
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uvádza sa presný plný názov kontrolovaného subjektu vrátane kompletnej adresy

Príloha č. 4
(Vzor)

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.

Obec ..............................(názov obce)
___________________________

Poučenie

Č.p.:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho
doručenia na Obecný úrad v ....................... 2)

V (obec / mesto a dátum)

Adresa
kontrolovaného subjektu

Odvolanie má odkladný účinok.

Rozhodnutie

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

Obec ..............................(názov obce) podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
vylučuje z používania
dňom .....................1) ...........................................2) ....................................................3)..
....................................4) z dôvodu, že používanie predmetnej veci vyvoláva bezprostredné
nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné
opatrenia.
Odôvodnenie
Kontrolná skupina obce ..................... vykonala v dňoch .................. preventívnu
protipožiarnu kontrolu 5) v ..................................,4) pri ktorej bolo zistené, že v dôsledku
porušenia ..............................6) vyvoláva používanie ...................2) bezprostredné
nebezpečenstvo vzniku požiaru tým, že .............................7) a na odstránenie tohto
nebezpečenstva nestačí vykonanie iných opatrení.
Záznam o vylúčení veci z používania je zapísaný v oznámení o nedostatkoch
zistených pri preventívnej protipožiarnej kontrole, ktorá sa uskutočnila v kontrolovanom
subjekte v dňoch ............ .
____________________
1)

uvádza sa presný dátum, od ktorého dňa sa vec vylučuje z používania
uvádza sa presný názov veci, ktorá sa vylučuje z používania 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 protipožiarnej kontroly nachádzala
4)
uvádza sa presný názov a adresa kontrolovaného subjektu
5)
uvádza sa mesto/obec vrátane kompletnej adresy obecného úradu
6)
uvádza sa presné a konkrétne určenie porušenia ustanovenia príslušného predpisu
o ochrane pred požiarmi
7)
uvádza sa odôvodnenie bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru
2)

______________________________
2)

uvádza sa mesto/obec vrátane kompletnej adresy obecného úradu
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Poučenie

Príloha č. 5
(Vzor)

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Obecný úrad v
....................... 5) do troch dní odo dňa jeho doručenia.

STRÁŽNA KNIHA

Odvolanie nemá odkladný účinok.

Dátum:

Veliteľ zmeny:

Operačné pracovisko:

Práceneschopný:

Náhradné voľno – odvelený:

Početný stav zmeny:
Dovolenka:
starosta obce
(titul, meno a priezvisko)
(odtlačok úradnej pečiatky obce so štátnym znakom)

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):
Kontrolné záznamy:
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Veliteľ jednotky (podpis):

17

