VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2020
POŽIARNY PORIADOK
OBCE DÚBRAVY

Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2020 Požiarny poriadok Obce Dúbravy

Obecné zastupiteľstvo v Dúbravách v zmysle § 15 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 36 a
§ 37 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
p r i j a l o uznesenie, ktorým sa vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DÚBRAVY
č. 2/2020

POŽIARNY PORIADOK OBCE DÚBRAVY

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Požiare a iné nežiaduce udalosti 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 a iným nežiaducim udalostiam predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na
ich lokalizáciu, likvidáciu (zdolávanie).
2. Účelom „POŽIARNEHO PORIADKU OBCE“ je ustanoviť povinnosti právnických
osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb a orgánov obce, tak aby boli
vytvorené podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a
životného prostredia pred požiarmi a poskytovanie pomoci pri živelných pohromách
a iných mimoriadnych udalostiach.
3. Orgány obce, právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby
zabezpečujú plnenie povinnosti vyplývajúcich pre nich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na
jeho základe, z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi
a iných nariadení (povinností) obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je
„POŽIARNY PORIADOK OBCE“. Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred
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požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej
činnosti.
4. Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi
vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou
je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi,
ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie zistených nedostatkov.
5. Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného
styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní
vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení,
ale aj pri odbornej príprave členov Dobrovoľného hasičského zboru obce. Pri
zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na
úseku ochrany pred požiarmi, najmä s Okresným riaditeľstvom Hasičského a
Záchranného zboru vo Zvolene.

Čl. 2
Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany
pred požiarmi v obci a jej miestnych častiach
Orgány obce
Obec:
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné
úlohy:
a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly v obci,
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 vecí z používania,
d) určuje veliteľa zásahu DHZO.

Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi je :
1. podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváranie podmienok na plnenie úloh
ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
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2. zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie
záchranných prác, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a
zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
3. zabezpečovať odbornú prípravu členov – zamestnancov Dobrovoľného hasičského zboru
obce,
4. vypracovať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
5. zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a
udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ
možno ohlásiť požiar,
6. označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú
súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek
(lokalizáciu, likvidáciu požiaru),
7. plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa ustanovené zákonom č.
314/2001 Z. z. vo vzťahu k vlastnému majetku,
8. vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.
Obec môže ustanoviť preventivára požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na
plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. 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.
Obec na úseku ochrany pred požiarmi (OPP):
1. vykonáva preventívne protipožiarne kontroly obce a ich miestnych častí prostredníctvom
kontrolných skupín obce,
2. zabezpečuje podmienky na plnenie úloh OPP u právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov u ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor a vytvára podmienky pre
preventívne protipožiarne kontroly,
3. zabezpečuje preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch okrem bytov,
obytných domov okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní
fyzických osôb,
4. zriaďuje preventivára obce, technika PO, špecialistu PO a kontrolné skupiny obce,
5. do kontrolných skupín zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na
ich odborné predpoklady, vedie ich zoznam,
6. ustanovuje vedúceho kontrolnej skupiny obce po prerokovaní s dobrovoľnou požiarnou
ochranou a inými občianskymi združeniami na úseku OPP,
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7. zabezpečuje školenie vedúceho a členov kontrolnej skupiny,
8. upozorňuje prostredníctvom kontrolnej skupiny obce pri vykonávaní preventívnych
požiarnych kontrol fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby
a fyzickej osoby – podnikateľov na zistené nedostatky,
9. požaduje odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu
záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
10. nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu kontrolné skupiny obce
oznamujú obci, ktorá rozhodnutím uloží lehoty na odstránenie nedostatkov,
Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol
Obec môže zabezpečovať plnenie povinností aj technikom požiarnej ochrany, alebo
špecialistom požiarnej ochrany, vykonáva preventívne protipožiarne kontroly obce a ich
miestnych častí prostredníctvom kontrolných skupín obce.
Preventivár, Technik PO, Špecialista PO obce, zabezpečuje plnenie týchto povinností:
1. organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych kontrol v obci
2. školenie kontrolných skupín obce
3. vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce
4. vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci
Obsah preventívnych protipožiarnych kontrol
Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa preveruje dodržiavanie osobitných predpisov,
a to najmä:
1. dokumentácia ochrany pred požiarmi,
2. vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,
3. skladovanie horľavých látok,
4. stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav
únikových ciest a ich označenia,
5. vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred
požiarmi,
6. umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných
spotrebičov.
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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o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej
bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné orgány alebo
odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

Čl. 3
Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom
na miestne podmienky
Fyzická osoba je povinná:
1. zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní
stavby riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby;
2. konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovanie a iných spotrebičov, pri
skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným
ohňom, a dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany
pred požiarmi;
3. obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na
nebezpečenstvo vzniku požiaru požiarne zariadenia, ďalšie hasiace látky, vecné
prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave,
zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak
tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu;
vlastnosti a podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení a vecných prostriedkov
ochrany pred požiarmi vrátane podmienok akcieschopnosti, obsah kontroly vrátane lehôt,
rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní a vzory dokladov o
údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo;
4. 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;
5. dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;
6. 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;
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7. oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a
záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej
vlastníctve alebo užívaní;
8. zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie
komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na
komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový
zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína;
9. dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii
a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení
ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť
označenie komínu štítkom;
10. prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich
protipožiarnej bezpečnosti podľa pokynov výrobcu a podmienok prevádzkovania a
kontroly ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá
ministerstvo,
11. dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s
technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky,
ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť;
12. uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného
preskúšania komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení; a
hasiacich prístrojov;
13. umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri
zisťovaní príčin vzniku požiarov;
14. zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej
vlastníctve, správe alebo v užívaní podľa § 6b zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
15. zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s prevádzkovaním stavieb z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sú v jej vlastníctve, pri ich prenájme, ak sa s nájomcom
nedohodne na zabezpečení plnenia povinností inak; podrobnosti o opatreniach ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Fyzická osoba nesmie:
1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
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3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
4. vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú
spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie
podľa osobitných predpisov,
5. poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným
prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä
elektrickej energie, plynu alebo vody,
6. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo
zneužiť linku tiesňového volania.
Za týmto účelom je potrebné najmä:
1. udržiavať poriadok v pivniciach a v iných spoločných priestoroch kde môže dôjsť k
vzniku požiaru alebo k sťaženiu zásahu hasičskej jednotke, DHZO,
2. nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru ( povaly, pivnice, garáže a pod.), na osvetlenie v týchto priestoroch nepoužívať
otvorený oheň ( zápalky, sviečky a pod. ),
3. dbať na to, aby dvere do pivničných priestorov boli vždy uzamknuté a vetracie otvory
boli zasklené alebo zabezpečené ochrannou sieťkou,
4. nevykonávať práce, pri ktorých môže vzniknúť požiar a pre ktoré je potrebná odborná
spôsobilosť podľa osobitných predpisov ( montáž a opravy elektrickej inštalácie alebo
elektrospotrebičov; zváranie, čistenie komínov ),
5. udržiavať v bezchybnom stave elektrickú inštaláciu, nepreťažovať elektrické obvody
pripájaním nadmerného množstva elektrických spotrebičov, nevykonávať neodborné
opravy a nezriaďovať provizórne elektrické vedenia,
6. nezamykať dvere na spoločných chodbách vedúce k bytom, kancelárskym priestorom do
schodísk a iných nebytových priestorov, ktoré slúžia ako únikové cesty,
7. neskladovať rôzny materiál tak, aby v prípade vzniku požiaru bol znemožnený prístup k
rozvodovým zariadeniam elektrickej energie, (plynu) vody alebo boli sťažené záchranné
práce,
8. neskladovať rôzny materiál v objektoch na schodiskách, chodbách, podestách, pavlačiach
a iných priestoroch ktoré slúžia ako únikové cesty,
9. dodržiavať odstupové vzdialenosti pri ukladaní tuhých, kvapalných, plynných horľavých
látok od objektov a domov vo vlastníctve, užívaní alebo nájomných priestorov,
10. dbať na to, aby nedochádzalo k poškodzovaniu majetku obce, fyzických osôb,
právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov hasiacich zariadení, najmä vybavenia
nástenných požiarnych vodovodov, podzemných požiarnych hydrantov, požiarnych
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hadíc, prúdnic, prenosných hasiacich prístrojov, zdrojov vody na hasenie a ich
používaniu na účely nesúvisiace s ochranou pred požiarmi,
11. neparkovať motorové vozidlá v prejazdoch a na nástupných plochách určených pre
hasičskú techniku,
12. neukladať v garáži viac ako 40l kvapalného paliva, okrem kvapalných palív možno uložiť
horľavé kvapaliny všetkých tried nebezpečnosti s objemom najviac 10 l v byte a v
príslušenstve bytu možno ukladať najviac 5 l horľavých kvapalín, v pivniciach alebo
suterénnych miestnostiach sa odkladanie horľavých kvapalín neodporúča.
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov
Právnická osoba a fyzická osoba -podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je
povinná:
1. zabezpečiť v objektoch a priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych
prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych
protipožiarnych prehliadok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo,
2. zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa
zúčastňuje väčší počet osôb, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo,
3. určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich
príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu, ktorý vydá ministerstvo,
4. zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,
5. zabezpečovať pravidelné školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi
zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej
osoby združujú v jej objektoch; obsah, rozsah, lehoty školenia o ochrane pred požiarmi,
vymedzenie okruhu osôb podliehajúcich overeniu a spôsob overovania ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
6. vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred
požiarmi; druhy dokumentácie, jej obsah, účel, spôsob vypracovania a uloženia a lehoty
jej kontroly ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
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7. umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov
a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred
požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi
a súvisiace podklady a informácie,
8. splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim
štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,
9. prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich
protipožiarnej bezpečnosti podľa podmienok ustanovených všeobecne záväzným
právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo a podľa pokynov výrobcu § 2 ods.1 písm. b)
zákona č. 264/1999 Z.z. v znení zákona č. 436/2001 Z.z.,
10. určovať a mať k dispozícií požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a zásady ich
bezpečného používania a skladovania, ak je ich výrobcom,
11. zabezpečiť aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii
stavieb a pri ich užívaní riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti
stavieb ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,
12. zabezpečiť aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti
stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,
13. dodržiavať pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s horľavými látkami požiadavky
protipožiarnej bezpečnosti ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý
vydá ministerstvo,
14. zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred
požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné
oprávnenie.
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na
účinné zdolávanie požiarov je povinná:
1. obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na
nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, hasiace látky,
hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať ich
v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou
s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať
dokumentáciu o ich prevádzkovaní; vlastnosti, podmienky projektovania, inštalácie,
označovania a prevádzkovania požiarnych zariadení a vlastnosti a podmienky
prevádzkovania hasičskej techniky, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi vrátane
podmienok zabezpečenia ich akcieschopnosti a podmienok, za ktorých je možné dočasne
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neprevádzkovať uvedené zariadenia, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob
vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní, vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto
zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
2. označovať a udržiavať trvale 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, a k požiarnym zariadeniam,
3. strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho
na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov
o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
4. udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť
jej čerpania,
5. vykonávať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej
osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na
evakuáciu osôb; zásady posudzovania objektov z hľadiska podmienok evakuácie osôb
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
6. zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov; podmienky zriaďovania
a vybavenia a počet ohlasovní požiarov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo,
7. spracovať na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
) ďalej len krajské riaditeľstvo) analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru vo svojich
objektoch a priestoroch a na jej základe zriadiť hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo
krajské riaditeľstvo,
8. zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu; druhy
protipožiarnych hliadok, ich úlohy a obsah a rozsah odbornej prípravy a lehoty jej
vykonávania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
9. oznámiť bez zbytočnému odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského
a záchranného zboru (ďalej len okresné riaditeľstvo) každý požiar, ktorý vznikol
v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní,
10. poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ sú povinné plniť len povinnosť podľa § 4
písm. e) a povinnosti fyzickej osoby ustanovené v tomto zákone, ak:
1. nepoužívajú na svoju činnosť okrem bytu a bytovom dome alebo rodinnom dome alebo
okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu
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a priestoru na predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 100 m2 iné objekty
alebo iné priestory, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní,
2. zamestnávajú najviac piatich zamestnancov v objekte a ,
3. nevykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a nemajú miesta so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nesmú:
1. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
2. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
3. spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru,
4. usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú
na tieto účely určené, bez predchádzajúceho súhlasu okresného riaditeľstva,
5. vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých vykonávanie nemá oprávnenie alebo
osobitné oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti na ich vykonávanie
vyžaduje,
6. používať požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na
ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, nebolo vydané vyhlásenie
o parametroch a vyhlásenie o zhode, ak sa podľa osobitných predpisov 2a ) vyžadujú,
7. zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť jej početný stav alebo materiálno-technické
vybavenie bez predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského riaditeľstva.
Organizácia podujatí a akcií na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb
Väčší počet osôb je viac ako :
 500 osôb sústredených v nekrytých športových ihriskách a inžinierskych stavbách,
 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží,
 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží,
 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu
Môže sa uskutočniť len :
Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb môže sa uskutočniť len v objektoch a na
miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred
požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.
Usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, v objektoch a na miestach,
ktoré nie sú na tieto účely určené, možno len na základe spracovaného písomného návrhu
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opatrení, ktorý sa posudzuje v rámci vydávania súhlasu na usporiadanie podujatí, na ktorých
sa zúčastňuje väčší počet osôb.
Na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná
hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom
objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak.
Protipožiarne asistenčné hliadky
Členovia protipožiarnych asistenčných hliadok sú povinní najmä:
1. oboznámiť sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného podujatia,
2. oboznámiť sa s objektom a súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie OPP,
3. kontrolovať dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti
objektu vykonávanej činnosti alebo podujatia,
4. vykonávať pred začatím činnosti alebo podujatia, počas podujatia a po jeho ukončení
prehliadku zverenej časti objektu alebo priestoru po určenú dobu,
5. preveriť pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené nariadené protipožiarne
opatrenia,
6. ihneď upozorniť v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo
hroziaceho znemožnenia záchrany osôb vedúceho pracoviska alebo organizátora
podujatia.
Členovia protipožiarnych asistenčných hliadok sa nesmú poverovať inými úlohami ani
výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh. Časti odevu majú označené viditeľným
nápisom PROTIPOŽIARNA HLIADKA.
Obec zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku,
ktorý vyhlási Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
Dôvodom vyhlásenia je :
1. suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní
2. zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe
nasledujúcich dní
3. ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké
požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v
lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
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Čl. 4
Údaje o početnom stave a vybavení dobrovoľného hasičského zboru obce
HASIČSKÁ JEDNOTKA OBCE
Dobrovoľný hasičský zbor obce:
Dobrovoľný hasičský zbor obce sa podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce
je zaradený do kategórie C.
Úlohy, podmienky nasadenia a požiadavky na akcieschopnosť dobrovoľného hasičského
zboru obce sú :
Kategória C:
Hasičská jednotka určená na podporu zboru – diaľková doprava vody, tylové zabezpečenie
hasičských jednotiek a poskytovanie pomoci v oblastiach pri dlhotrvajúcich a zložitejších
zásahoch.
Úlohy DHZO:
1. vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a prírodnom prostredí,
2. podpora a tylové zabezpečenie hasičských jednotiek pri vnútornom alebo vonkajšom
požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí,
3. zasahovanie pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne
a podobne.
Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:
1. absolvovanie základnej prípravy členov všetkými členmi hasičskej jednotky podľa § 16
ods. 4 Vyhlášky MV SR č. 611/2006, absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie
odbornej spôsobilosti na funkcie veliteľ hasičskej jednotky, veliteľ družstva a technik
špecialista odbornej služby alebo ďalšie odborné spôsobilosti podľa § 18 a § 24 Vyhlášky
MV SR č. 611/2006,
2. zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na
vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,
3. vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na
základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,
4. dodržiavanie počtov a funkčného zloženia členov hasičskej jednotky,
5. dodržiavanie vybavenia hasičskej jednotky hasičskou technikou,
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6. vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných
rádiostaníc,
7. od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do dvoch hodín dostaviť do
hasičskej zbrojnice a byť v pohotovosti družstvo 1 + 3; čas výjazdu v pohotovosti je do
desiatich minút,
8. od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do
hasičskej zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky.
Minimálne početné stavy, funkčné obsadenie a minimálne materiálno-technické
vybavenie dobrovoľného hasičského zboru obce sú:
Vnútorná organizácia hasičskej jednotky a materiálno-technické vybavenie
dobrovoľného hasičského zboru obce kategórie C
Minimálny početný stav členov DHZO
10
Minimálny počet členov DHZO v pohotovosti na výjazd
4
Funkčné zloženie členov hasičskej jednotky (§ 5 ods. 4 Vyhl. 611/2006 Z.z.)
Veliteľ jednotky
1
Technik strojník
Hasič
9
Hasičská technika
Dopravný automobil s motorovou striekačkou
Cisternová automobilová striekačka
Prenosná motorová striekačka/plávajúca motorová striekačka
1b)
Prenosný odsávač dymu/pretlakový ventilátor
Prenosná osvetľovacia stanica
Vecné prostriedky
Nasávacia hadica s celkovou dĺžkou 10 m, môže byť z viac ks
1b)
Nasávací kôš
1b)
Záchytné lano
1b)
Ventilové lano
1b)
Hydrantový nadstavec
1b)
Kľúč k podzemnému hydrantu
1b)
Kľúč k nadzemnému hydrantu
1b)
Ejektor
1b)
Zberač
1b)
Hadicový prechod (B 75/spojka nasávacej hadice)
1b)
Hadicový prechod B 75/C 52
3b)
Hadicový prechod C 52/D 25
2b)
Tlaková hadica B 75/20 m
15b)
Tlaková hadica B 75/5 m
2b)
Tlaková hadica C 52/20 m
8b)
Tlaková hadica D 25/20 m
6b)
Rozdeľovač 2 x C52/1xB75
1b)
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Rozdeľovač 2 x D25/1xC52
Pretlakový ventil
Prúdnica B 75
Prúdnica C 52 s uzáverom
Prúdnica C 52 clonová
Prúdnica C 52 kombinovaná
Nadstavec pre strednú penu na prúdnicu C 52 kombinovanú
Nadstavec pre ťažkú penu na prúdnicu C 52 kombinovanú
Prúdnica D 25
Prenosný primiešavač na penidlo so savičkou
Prúdnica na strednú penu
Prúdnica na ťažkú penu
Primiešavač na suché zmáčadlo
Prejazdový mostík
Objímky na hadice B 75
Objímky na hadice C 52
Hákový rebrík
Nastavovací rebrík 4-dielny
Vysúvací rebrík
Záchranné lano
Viazak na hadice
Trhací hák
Sekera hasičská
Krompáč
Lopata
Metla
Píla rámová (bruchačka)
Vedro plechové
Hasiaci vak
Hasiaci prístroj práškový (najmenej 5 kg)
Hasiaci prístroj CO2 (najmenej 5 kg)
Penidlo 6 % v kanistroch 25 l
Prostriedky spojovacej služby
Vozidlová rádiostanica
Prenosná rádiostanica
Mobilný telefón
Prostriedky protiplynovej služby
Autonómny dýchací prístroj s ochrannou maskou
Náhradné zásobníky na stlačený vzduch
Prostriedky hasičskej záchrannej služby
Variabilný ručný vyslobodzovací nástroj
Ručné páčidlo
Rezač bezpečnostných pásov
Motorová reťazová píla
Lanový navijak s nezávislým pohonom
Tesniaci tmel

1b)
1b)
2b)
2b)

2b)
5b)
5b)

1

1
4
16

4b)
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Nádoba na zachytenie ropných látok
Sorpčný had hydrofóbny
Súprava jednoduchého ručného náradia
Sypký sorbent (kg)
Rezač svorníkov
Prostriedky povodňovej záchrannej služby
Záchranné koleso /záchranný pás
Vrhačka s plávajúcim lanom
Kalové čerpadlo elektrické s príslušenstvom
Kalové čerpadlo na spaľovací motor s príslušenstvom
Záchranná vesta
Osobné ochranné pracovné prostriedky a výstroj
Jednovrstvový zásahový odev (nohavice, kabát)
Viacvrstvový zásahový odev (nohavice, kabát)
Hasičská prilba s chráničom tváre a nátylníkom
Zásahová obuv
Zásahové rukavice (pár)
Hasičský opasok
Ochranná nomexová kukla
Respirátor jednorazový
Hasičská sekerka so závesníkom
Rukavice jednorazové (pár)
Čižmy gumové (pár)
Čižmy gumové bedrové (rybárky)/nohavicové (pár/kus)
Funkčná (termo) bielizeň
Ručné svietidlo
Pracovný odev (nohavice, blúza)
Pracovná bunda zimná
Pracovné rukavice (pár)
Pracovný plášť do dažďa/pončo
Pracovná obuv (pár)

1b)

2b)

20
50
4
1 b)
3
1e)
10
40
20
1e)

Vysvetlivky k tabuľke:
a) Dopravný automobil s motorovou striekačkou môže byť nahradený cisternovou
automobilovou striekačkou.
b) Hasičská jednotka dobrovoľného hasičského zboru obce sa vybavuje hasičskou technikou
iba v odôvodnených prípadoch v závislosti od požiarnobezpečnostnej charakteristiky
zásahového obvodu.
c) Hasičská jednotka dobrovoľného hasičského zboru obce sa vybavuje hasičskou technikou
v závislosti od miestnych podmienok, pričom zriaďovateľ volí najmenej jeden z
alternatívnych prvkov označených c1) až cx).
d) Vybavuje sa každý člen hasičského družstva dobrovoľného hasičského zboru obce.
e) Vybavuje sa každý člen dobrovoľného hasičského zboru obce.
f) Člen dobrovoľného hasičského zboru obce sa vybavuje osobným ochranným pracovným
prostriedkom podľa katalógu rizík zriaďovateľa dobrovoľného hasičského zboru obce.
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Krajské riaditeľstvo môže zaradiť dobrovoľný hasičský zbor obce do nižšej kategórie, ak na
základe určenia stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce nie je v žiadanej kategórii
potrebný.
Krajské riaditeľstvo písomne informuje obec o zaradení alebo o zmene zaradenia
dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie.
Člen hasičskej jednotky je povinný :


podriadiť sa pri svojej činnosti príkazom veliteľa hasičskej jednotky,



zúčastňovať sa v určenom rozsahu odbornej prípravy a preverenia fyzickej zdatnosti a
odborných znalostí, podrobiť sa preventívnej zdravotnej prehliadke



člen hasičskej jednotky môže samostatne vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a pri
vykonávaní záchranných prác až po absolvovaní základnej odbornej prípravy a po
vykonaní záverečnej skúšky,



člen hasičskej jednotky nemôže vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a pri
vykonávaní záchranných prác pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo
psychotropných látok,



používa pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky,



veliteľ hasičskej jednotky zodpovedá za činnosť a jej pripravenosť zriaďovateľovi.

Zriaďovateľ DHZO (obec) je povinný :


vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej
jednotky a za tým účelom zriadiť hasičskú zbrojnicu,



zabezpečiť materiálno-technické vybavenie, osobné ochranné pracovné prostriedky
hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác,



zabezpečiť vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými
prostriedkami v potrebnom rozsahu,



zriadiť ohlasovňu požiarov,



zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,



zabezpečiť príjem a prenos správ a informácií na vykonávanie zásahovej činnosti,



zabezpečiť odbornú prípravu členov hasičskej jednotky,



zabezpečiť vykonanie preventívnych zdravotných prehliadok členov hasičskej jednotky
podľa osobitných predpisov,
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poskytovať na vyžiadanie územne príslušného okresného riaditeľstva údaje
o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti hasičskej jednotky.

Veliteľ DHZO


zodpovedá za pripravenosť a činnosť členov DHZO, organizuje a vykonáva odbornú a
teoretickú prípravu a praktický výcvik, prípravu členov na súťaže a vedie dokumentáciu.



organizuje požiarno-taktické cvičenia s členmi jednotky, organizuje vykonávanie údržby
a ošetrovania požiarnej techniky, výstroja, výzbroja, požiarnej zbrojnice a zdrojov
požiarnej vody.



podáva správy a informácie starostovi a orgánom obce o akcieschopnosti, vybavenosti a
celkovej činnosti obecného hasičského zboru.



zúčastňuje sa na odbornej príprave organizovanej Okresným riaditeľstvom



na mieste zásahu, ako veliteľ zásahu zabezpečuje činnosti podľa osobitného predpisu (§
13 Vyhlášky č. 611/2006).

Technik, Strojník DHZO


zodpovedá za akcieschopnosť, úplnosť a ošetrovanie požiarnej techniky obce, požiadavky
na opravy a doplnenie techniky predkladá veliteľovi obecného požiarneho zboru.



vedie presnú evidenciu o prevádzke techniky, spotrebe PHM a materiálu, o každom
poškodení techniky spíše záznam a predloží veliteľovi.



príkaz na použitie techniky podpisuje veliteľ a starosta obce alebo ním poverená osoba



v prípade mimoriadnej udalosti ( požiar a pod.) bude príkaz podpísaný dodatočne po
zásahu



zúčastňuje sa na odbornej príprave organizovanej Okresným riaditeľstvom.

Hasič DHZO


Udržiava a ošetruje osobnú výstroj a výzbroj a vecné prostriedky hasičskej zbrojnice



Plní príkazy veliteľa DHZO



Zúčastňuje sa na odbornej príprave

Rovnošata a funkčné označenie
Zriaďovateľ dobrovoľného hasičského zboru obce poskytuje členovi dobrovoľného
hasičského zboru obce rovnošatu.
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Strih rovnošaty má byť riešený tak, aby umožňoval bezpečný výkon služby, nosenie
funkčného označenia, ako aj označenia príslušnosti k dobrovoľnému hasičskému zboru obce.
Funkčné označenie je umiestnené na výložke rovnošaty na pravej strane blúzy nad chlopňou
horného vrecka. Označenie príslušnosti k dobrovoľnému hasičskému zboru obce je
umiestnené na vonkajšej strane ľavého rukáva rovnošaty.
Príslušnosť členov k dobrovoľnému hasičskému zboru obce sa označuje znakom, ktorý má
rozmery 75 mm x 90 mm. Na znaku je uvedený názov dobrovoľného hasičského zboru obce
a názov obce. V strede znaku je erb obce. Rozmery erbov sa riadia heraldickými pravidlami.
Zdolávanie požiarov
1. Obec, právnické osoby a fyzické osoby -podnikatelia sú povinné poskytovať si navzájom
pomoc pri zdolávaní požiarov svojimi hasičskými jednotkami.
2. Krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo je oprávnené vo svojom územnom obvode, v
prípade naliehavej potreby pri zdolávaní požiarov, sústreďovať a nasadzovať hasičské
jednotky bez ohľadu na to, komu sú podriadené a vecné prostriedky bez ohľadu na to, kto
s 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, je povinný prihliadať na to, aby bola v
nevyhnutnom rozsahu zabezpečená ochrana pred požiarmi v územných obvodoch obcí
alebo v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré takúto pomoc
poskytnú.
4. Pri vyžiadaní 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.
Vstup na nehnuteľnosti
1. 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 častí
alebo porastov.
O potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu.
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2. Ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je
možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti. Pritom sa musí
dbať, aby cvičením hasičskej jednotky bolo čo najmenej rušené užívanie nehnuteľnosti a
aby nevznikli škody, ktorým možno zabráni.
Osobná pomoc pri zdolávaní požiarov
Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:
1. vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
2. uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho
šírenia,
3. ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho
uhasenie,
4. poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej
jednotky alebo obce.
Vecná pomoc


každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného
riaditeľstva alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov,
spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov.



fyzická osoba nie je povinná poskytnúť pomoc ak jej v tom bráni dôležitá okolnosť, alebo
ak by tým vystavila vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby

Poskytnutie ochranných nápojov a stravovania
1. Každý, kto sa bezprostredne podieľa v rámci poskytnutej osobnej pomoci pri zdolávaní
požiaru, má nárok na bezplatné poskytnutie ochranných nápojov a stravovania, ak jeho
osobná pomoc trvala viac ako päť hodín.
2. Výdavky spojené s poskytnutím ochranných n nápojov a stravovania uhrádza právnická
osoba alebo podnikajúca fyzická osoba, v záujme ktorej 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 požiadalo, pričom ich uhrádza krajské riaditeľstvo, v
územnom obvode ktorého požiar vznikol; ak o poskytnutie pomoci požiadala obec,
uhrádza výdavky s tým spojené obec.
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DHZO Dúbravy tvorí v zmysle zriaďovacej listiny jedno družstvo.
Družstvo disponuje vlastnou hasičskou zbrojnicou. Vybavenie DHZO ako aj zloženie DHZO
je v prílohe č. 1 tohto požiarneho poriadku.

Čl. 5
Náhrada škody a náhrada výdavkov, priestupky, blokové konanie, vylúčenie veci
z používania a zastavenie prevádzky
Odškodňovanie
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 požiaru alebo pri odstraňovaní jeho následkov alebo pri cvičení
hasičskej jednotky a to podľa predpisov o odškodňovaní pracovných úrazov, ak
poškodenému nevznikol nárok na náhradu tejto škody už z pracovnoprávneho vzťahu.
2. Náhradu škody podľa odseku 1) poskytuje v zastúpení štátu krajské riaditeľstvo, v
územnom obvode ktorého došlo ku škode na zdraví poškodeného.
3. Jednorazové mimoriadne odškodnenie 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.
4. Nárok na odškodnenie podľa odseku 3) sa premlčuje po uplynutí troch rokov odo dňa
vzniku škody.
5. 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 záujme ktorej bola pomoc poskytnutá.
6. Právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež
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.
7. Náhrada škody podľa odseku 6) sa neposkytuje právnickej osobe, fyzickej osobe –
podnikateľa a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.
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8. Právo na náhradu škody podľa odseku 6) sa uplatňuje u právnickej osoby alebo
podnikajúcej fyzickej osoby, v záujme ktorej 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 územnom obvode ktorého
požiar vznikol. Ak zásah v záujme fyzickej osoby vykonala obec, uplatňuje sa toto právo
u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje.
Náhrada výdavkov


Ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada
týchto výdavkov.



Právo na náhradu výdavkov môže oprávnený uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď
ich zistil, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku; inak toto právo zanikne.



Právo na náhradu výdavkov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej
osoby, v záujme ktorej 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 požiadalo, pričom ho uhrádza krajské riaditeľstvo, v územnom
obvode ktorého požiar vznikol. Ak o poskytnutie pomoci požiadala obec, uplatňuje sa
toto právo u obce, ktorá aj náhradu výdavkov poskytuje.



Ustanoveniami odsekov 1) až 3) nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa
osobitných predpisov.

Priestupky
Za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi je možné Okresným riaditeľstvom hasičského
a záchranného zboru uložiť pokarhanie alebo pokutu, pričom platí zásada, že pokarhanie
nemožno uložiť spolu s pokutou. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť
priestupku, spôsob jeho spáchania a mieru zavinenia a či osoba, ktorá priestupok spáchala bola
už za ten istý priestupok postihnutá. Výška pokuty za priestupok je uvedená § 61 ods. 2 až 4
Zákona NR SR 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
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Blokové konanie
Okresné riaditeľstvo je oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky
na úseku ochrany pred požiarmi. V blokovom konaní možno za priestupky na úseku ochrany
pred požiarmi uložiť pokutu do 100 EUR.
Vylúčenie veci z používania a zastavenie prevádzky
Ak vec alebo prevádzka vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na
odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia, orgán vykonávajúci štátny požiarny
dozor rozhodne :


o vylúčení veci z používania,



o zastavení prevádzky v objektoch, ktoré toto nebezpečenstvo vyvolávajú.

O zastavení prevádzky sa môže rozhodnúť aj vtedy, ak by bola v prípade vzniku požiaru
znemožnená záchrana osôb alebo majetku. Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno
rozhodnutie oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice, písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia
je potrebné doručiť bez zbytočného odkladu. Proti rozhodnutiu o opatreniach uvedených
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.

Čl. 6
Prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov
1. Prírodné vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá):
a) Dúbravský potok
b) Hradný potok
2. Viacúčelové vodné zdroje (priehrady, nádrže, vodojemy): Želobudza ČS – 100 m3
3. Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody):
a) objem vodojemu: 300 m3
b) priemer potrubia: 110 – 150 mm
c) minimálny tlak: 0,2 – 0,5 MPa
d) počet hydrantov: 50 ks
e) druh hydrantov (podzemné, nadzemné): podzemné
f) miesta, kde sa nachádzajú hydranty: každých 50 m v obci Dúbravy
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Umiestnenie požiarnych nádrží a hydrantov v obci
Požiarne nádrže: 0
Hydranty: 50
Por.
č.

Typ
hydrantu

umiestnenie

1.

podzemný

Dúbravy, pri autobusovej zastávke Kopanice

2.

podzemný

Dúbravy, cintorín Sekcia 1, pri RD č. 12 – Chudý Jozef

3.

podzemný

Dúbravy, cintorín Sekcia 2

4.

podzemný

Dúbravy, parkovisko pod cintorínom

5.

podzemný

Dúbravy, pri RD č. 57 – Valchoňová Oľga

6.

podzemný

Dúbravy, pri RD č. 67 – Kapec Ján

7.

podzemný

Dúbravy, pri Materskej škole

8.

podzemný

Dúbravy, pri RD č. 120 – Plevová Jozefína

9.

podzemný

Dúbravy, pri RD č. 129 – Šmál Peter

10. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 143 – Vida Emil

11. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 150 – Štiefel Vladimír

12. podzemný

Dúbravy, pri autobusovej zastávke Úzke

13. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 177 – Kamenský Milan

14. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 347 – Šmál Ján

15. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 183 – Smutný Pavel

16. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 200 – Púpala Ján

16a

podzemný

Dúbravy, Galiby, pod RD č. 189

17. podzemný

Dúbravy, 2 parkovisko pod cintorínom, za domčekom č. 22

18. podzemný

Dúbravy, oproti RD č. 28 – Chudý Jozef

19. podzemný

Dúbravy, chodník pri stolárstve

20. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 38 – Suja Michal

21. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 47 – Výbošťok Stanislav
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22. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 381 – Mravec Marian

23. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 82 – Sivoková Ľudmila

24. podzemný

Dúbravy, oproti RD č. 407 – Mravec Ján

25. podzemný

Dúbravy, oproti RD č. 92 – Fekiač Ján

26. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 350 – Pleva Matúš

27. podzemný

Dúbravy, oproti RD č. 104 - Remeselníková Emília

28. podzemný

Dúbravy, oproti RD č. 501 – Smoleňák Marcel

29. podzemný

Dúbravy, oproti RD č. 105 – Beník Karol

30. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 364 – Grňa Jaroslav

31. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 110 – Smutný Pavel

32. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 98 – Hanusková Anna

33. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 100 – Pleva Pavel

34. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 140 – Smutná Lucia

35. podzemný

Dúbravy, pri RD č 161 – Červenka Karol

36. podzemný

Dúbravy, pri RD č. 165 – Kamenský Ján

37. podzemný

Dúbravy, Hradná, pri RD č. 222 – Jamriška Tomáš

38. podzemný

Dúbravy, Hradná, pri RD č. 216 – Vajs Ján

39. podzemný

Dúbravy, Hradná, pri RD č. 228 - Filkusovci

40. podzemný

Dúbravy, Hradná, pri RD č. 375 – Malůš Jiří

41. podzemný

Dúbravy, Hradná, pri RD č. 208 – Šmálová Emília

42. podzemný

Dúbravy, Hradná, pri RD č. 361 – Ing. Mojžiš Ján

43. podzemný

Dúbravy, Hradná, pri RD č. 212 – Matúch Dušan

44. podzemný

Dúbravy, Hradná, pri RD č. 209 – Maršalová Anna

45. podzemný

Dúbravy, Želobudza, pri trafostanici

46. podzemný

Dúbravy, Želobudza, pri bytovom dome č. 235

47. podzemný

Dúbravy, Želobudza, pri RD č. 246 – Gaal Jaroslav

48. podzemný

Dúbravy, Želobudza, oproti bytového domu č. 242
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49. podzemný

Dúbravy, Želobudza, pred bytovkou č. 343

50. podzemný

Dúbravy, Želobudza, pri HB č. 391 - Kulich Ondrej

Úplný prehľad o hydrantoch je v požiarnej mape, ktorá je prílohou tohto Požiarneho
poriadku.

Čl. 7
Zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci
a spôsob zabezpečenia OPP v jej miestnych častiach v dennom a nočnom čase
so zreteľom na zdolávanie požiaru
Hlavná obecná ohlasovňa požiarov sa nachádza v budove Obecného úradu Dúbravy.
Obecný úrad Dúbravy
- pracovná doba:

tel. 045/5459 520, 045/5459 860

- mimopracovná doba + nočný čas : starostka obce - 0903 493 917
zástupca starostky – 0911 976 231
veliteľ DHZO - 0905 600 180
Zriadené ohlasovne požiarov počas prevádzky :
Poradové
číslo

Meno a priezvisko fyzickej
a právnickej osoby

Adresa umiestnenia

Telefónne
číslo

1.

Obecný úrad Dúbravy

Dúbravy 196

045/5459 520

2.

Starostka obce

Dúbravy 364

0903 493 917

4.

Mravec a synovia

Dúbravy 80

045/5459 730

5.

Materská škola

Dúbravy 114

045/5459 720

6.

Zariadenie soc. služieb

Dúbravy 515

0944 452 148

Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom
„OHLASOVŇA POŽIAROV“.
Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:
a) adresu požiaru,
b) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
c) rozsah požiaru,
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d) ohrozenie osôb,
e) prístupové cesty,
f) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je
podľa možnosti potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.
Pre obec a obecný hasičský zbor sa požiarny poplach vyhlasuje prostredníctvom mobilných
telefónov, prípadne aj obecným rozhlasom.
Kľúče od hasičskej zbrojnice budú k dispozícii na Obecnom úrade Dúbravy a u veliteľa
DHZO.
Telefónne čísla tiesňových a pohotovostných liniek:
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

112

RÝCHLA LEKÁRSKA POMOC

155

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

150

POLÍCIA

158

OR HaZZ

Detva, BB kraj

045/5456 353

Pohotovostná služba vodárne

Detva, BB kraj

0850 111 234

Pohotovostná služba
elektrárne

Detva, BB kraj

0800 159 000

Pohotovostná služba plynárne

Detva, BB kraj

0850 111 727

Správa vodného toku

045/ 6945 111

Správa cestnej komunikácie

BB kraj

048/4343 202

Telekomunikácie

Detva, BB kraj

0800 123 456

Starostka Obce

Elena Grňová

0903 493 917

Veliteľ DHZO

Mikuláš Klimo

0905 600 180

Čl. 8
Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu
Požiarny poplachový plán je prístupný na ohlasovni požiarov príslušnej hasičskej stanice
okresného riaditeľstva a na operačnom stredisku krajského riaditeľstva. Výpis z požiarneho
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poplachového plánu je prístupný u zriaďovateľa dobrovoľného hasičského zboru obce a tvorí
prílohu č. 2 tohto požiarneho poriadku.

Čl. 9
Prehľadný situačný plán obce s popisom
Prehľadný situačný plán obce tvorí a jej priľahlých častí s číslami domov a zakreslením
funkčných hydrantov a nástupných plôch tvorí prílohu č. 3 tohto požiarneho poriadku.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1. Orgány obce, fyzické osoby, právnické soby a fyzické osoby - podnikatelia v obci úzko
spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej
úpravy ochrany pred požiarmi.
2. Zloženie Dobrovoľného hasičského zboru obce je prílohou č. 1 tohto Požiarneho
poriadku. Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu je prílohou č. 2. Mapa s
vyznačením čísiel domov a funkčných hydrantov a nástupných plôch je prílohou č. 3.
3. Zmeny a doplnky tohto Požiarneho poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v
Dúbravách okrem príloh č. 1 až 3, ktoré sa aktualizujú priebežne bez potreby schválenia.
4. Požiarny poriadok schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dúbravách dňa 06.12.2020
Uznesením č. 64/2020.
5. Požiarny poriadok nadobúda účinnosť dňom 10.12.2020

Vyhotovil dňa: 5.11.2020

.......................................................
Ing. Zuzana Rapčanová, ŠPO

.......................................................
Elena Grňová
starostka obce Dúbravy
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Príloha č. 1 k VZN č. 2/2020
Požiarny poriadok Obce Dúbravy

Zloženie členov DHZO a vybavenie DHZO
a) zloženie Dobrovoľného hasičského zboru obce
Veliteľ DHZO: Mikuláš Klimo
Členovia DHZO: Andrej Strna – veliteľ družstva
Elena Grňová
Peter Sebíň
Pavel Halgaš
Jaroslav Čierny
Milan Ľalík
Miroslav Vitovský
Vojtech Veselý
Adriana Pašková
Eduard Melicherčík
Milan Ostrihoň
Mgr. Nika Klimová
Martin Chudý
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b) vybavenie DHZO
Druh materiálu

MJ

Počet

Motorová striekačka prenosná, prívesná
Elektrocentrála
Ponorné čerpadlo
Kalové čerpadlo
Hadice „B“
Hadice „C“
Záchranné laná
Rezač svorníkov
Sekeromotyka
Krompáč s násadou
Lopata s násadou
Ručné svietidlo LED
Nôž Martinez Albainox
Zásahový oblek
Pracovný odev UBO II
Pracovný plášť do dažďa - poncho
Pláštenky do dažďa
Rybárske čižmy
Gumové čižmy
Pracovná obuv
Rukavice jednorázové latexové
Pracovné rukavice SWIFT máčané v nitrile
Pracovné rukavice
Respirátor jednorázový

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
pár
pár
pár
pár
pár
pár
ks

1
1
1
1
4
4
1
1
1
2
10
3
6
2
7
10
10
2
2
2
45
17
17
50
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Príloha č. 2 k VZN č. 2/2020
Požiarny poriadok Obce Dúbravy
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu Detva, časť: Dúbravy
Obec, právnická
osoba alebo
fyzická osoba podnikateľ

Stupeň
požiarneho
poplachu

Obec
DÚBRAVY

I.
stupeň

Požiare objektov, pre ktoré sa príslušný
stupeň požiarneho poplachu vyhlasuje

Zasahujúce
hasičské jednotky

Predpokladaný
čas dojazdu

Požiare rodinných domov, prevádzkových
priestorov fyzických osôb s plochou
požiaru do 150 m2

Jednotka
OR HaZZ
vo Zvolene,
HS Detva

14 min.

Požiare rodinných domov, prevádzkových
priestorov fyzických osôb s plochou
požiaru do 300 m2, požiare objektov
základných a materských škôl.
Obec
DÚBRAVY

Obec
DÚBRAVY
časť
IVINY

II.
stupeň

I.
stupeň

COOP Jednota + Bar Mexikana
Pekáreň Mravec a synovia
Kostol
Materská škola
Obecný úrad Dúbravy
PD – Očová HS ŽV Dúbravy
PD – senník 7000 m3
Požiare rodinných domov, prevádzkových
priestorov fyzických osôb s plochou
požiaru do 150 m2

Sily a prostriedky,
ktorými sa pomoc
poskytuje
1 + 3 CAS 32

14 min.
Jednotka
OR Ha ZZ
vo Zvolene,
HS Detva

24 min.
1 + 3 CAS 32

+
Jednotka
OR HaZZ
vo Zvolene
Jednotka OR Ha
ZZ vo Zvolene,
HS Detva

1 + 3 CAS 32

35 min.
1 + 3 CAS 32
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POŽIARNA MAPA OBCE DÚBRAVY
Umiestnenie hydrantov – Dúbravy
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Umiestnenie hydrantov – Dúbravy – Hradná

Umiestnenie hydrantov – Dúbravy – Želobudza

