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Úvodné ustanovenie
1)

Požiare, havária a mé mimoriadne udalosti spósobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i
závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov,
obci, právnických osób, fyzických osöb podnikate[ov a fyzických osób požiarom, haváriám a
mým mimohadnym udalostiam predchádzať a v pripade ich vzniku prispieť na ich Iokalizáciu,
Iikvidáciu (zdolávanie).
-

2) Účelom YOŽIARNEHO PORIADKU OBCE je stanoviť povinnosti právnickým osobám,
fyzickým osobám
podnikateíom fyzickým osobám a orgánom obce, čím sa vytvoria
podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osób, majetku a životného
prostredia pred požiarmi. haváriami, živelnými pohromami a mými mimoriadnymi udalosťami.
-

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 zneni neskoršich predpisov a predpisov vydaných na jeho základe, z mých
predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a mých nariadeni
(povinností) obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je „POŽIARNY PORIADOK
OBCE‘. Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliternou súčasVou
riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti.
-

4)

Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými
organizačnými, technickými, ekonomickými a mými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať
predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov O ochrane pred požiarmi, ako aj plniť
opatrenia uložené orgánmi obce na odstráneníe 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
preventivnych protipožiarnych kontrol, preventivno-výchovnom pósobeni, ale aj pri odbornej
príprave členov obecného hasičského zboru. Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred
požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi, najmá s Okresným
riadite[stvom Hasičského a Záchranného zboru v Leviciach.

Povinnosti obce na úseku ochrany pred požiarmi

2.
1)

podieľaf sav rozsahu svojej pósobnosti na vytvárani podmienok na plnenie úloh ochrany pred
požiarmi u právnických osób, které zriadila,

2)

zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác ph
živelných pohromách a mých mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a
zabezpečovať jeho matedálno-technické vybavenie,

3) zabezpečovať odbornú pripravu členov obecného hasičského zboru,
4) vypracovat viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
5)

zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a
udržiavať ich v použiteínom stave,

6)

zhadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaí možno ohlásiť vzniknutý požiar alebo
mimoňadnu udalosť,

7)

označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a pristupové komunikácie, ktoré sú
súčast‘ou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek (lokalizáciu,
likvidáciu požiaru),

8)

plnif úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy v
oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,

9) vykonávať preventivno-výchovnú činnosť.
Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom
obvode v rozsahu:
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1) vykonáva preventivne probpožiarne kontroly,
2)

rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré mĎžu viesť k vzniku požiaru
alebo k sťaženiu záchrany os6b a majetku a kontroluje plnenie týchto opatreni,

3)

rozhoduje o vylúčeni veci z použivania,

4) určuje velitera zásahu.
Účelom
preventívnych protipožiarnych
kontrol
ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi:

je

dodäiavanie

povinnosti

1)

v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby podnikate[a, v ktorých nevykonáva štátny
požiarny dozor Okresné riaditeístvo hasičského a záchranného zboru,

2)

v rodinných domoch okrem bytov. obytných domov okrem bytov a v mých stavbách vo
vlastnictve alebo v užívaní fyzických osňb.

-

Pri plneni úloh na úseku ochrany pred požiarmi obec spolupracuje s dobrovoľným občianskym
združením na úseku protřpožiarnej ochrany.

3.

Úlohy orgánov obce a osób poverených zabezpečovaním ochrany pred
požiarmi v obci a jej miestnych častiach

3.1

Obecné zastupiteľswo
Pň zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plni obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:
1)

schvaruje vedúceho protipožiarnej hliadky obce a vedúcich kontrolných skupin,

2) zriaďuje protipožiarnu hliadku obce,
3)
4)

schvaíuje zriadenie a umiestnenie potrebněho počtu ohlasovni požiarov v obci,
prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijima opatrenia
na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,

5) zabezpečuje v rozpočte flnančné prostriedky na vykrytie nákíadov spojených so
zabezpečovanim úloh na úseku ochrany pred požiarmi.
6)

3.2

schvaíuje .‚POŽIARNY PORIADOK OBCE aině dokumenty obce v oblasti ochrany pred
požiarmi.

Starosta obce
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plni starosta obce najmá tieto úlohy:
1)

schvaluje plán preventivnych protipožiarnych kontrol,

2)

rozhoduje o uloženi povinnosti poskytnůt osobnů alebo vecnú pomoc pí rozsiahlych
požiaroch. haváhách, živelných pohromách a mých mimohadnych udalosbach,

3)

poskytuje pomoc na základe prikazu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru k zamedzeniu pösobenia alebo k odstráneniu mimoňadnej udalosti,

4)

rozhoduje o vylúčení ved z použivania a vydáva opátovný písomný súhlas na použivanie
vylúčenej veci

Z

používania (až po odstráneni nedostatkov),
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5)

rozhoduje o uložení pokuty právnickej csobe, ktorá porušila Požiarny poriadok obce,
alabo nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dóvodu povinnosť uloženú starostom
obce poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pil odstraňovaní následkov živelnej pohromy
alebo nej mimoriadnej udalosti,

6)

rozhoduje o vyspoiladaní phestupku na úseku ochrany pred požiarmi,

7)

rozhoduje

o

podanl

návrhu

príslušnému

Okresnému

riaditeístvu

Hasičského

a

záchranného zboru vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,
6)

konzultuje s prislušným Okresným riaditeístvom Hasičského a záchranného zboru otázky
aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov.

3.3

Obecný úrad
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plni obecný úrad tieto úlohy:
1)

pisomne vyhotovuje „Požiarny poriadok obce,

2)

písomne vyhotovuje plán preventivnych protipožiarnych kontrol,

3)

vyhotovuje p[somné poverenia pre členov kontrolných skupin obce,

4)

vyhotovuje menovacie dekréty pre vedúceho protipožiarnej hliadky,

5)

pri prejednávani správ a informácii na úseku ochrany pred požiarmi pozýva funkcionárov
protipožiarnej ochrany na zasadnutie orgánov obce,

6)

oznamuje právnickým osobám, fyzickým osobám

-

podnikateľom a fyzickým osobám

terminy vykonania preventivnych protipožiarnych kontrol,
7) zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,
8) žiada vlastnlka, správcu alebo uživateía o súhlas S organizovanim cvičenia hasičskej
jednotky na jeho nehnuteľnosti,
9)

vyhotovuje rozhodnutie o vylúčeni veci z použivania,

10) vyhotovuje oznámeníe pre príslušné Okresné ňaditeFstvo Hasičského a záchranného
zboru o podozreni zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
11) vyhotovuje návrh pre prislušné Okrasné riaditefstvo Hasičského a záchranného zboru na
vydanie rozhodnutia o zastaveni prevádzky.
12) zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,
1 3) plni úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne potiarov,
14) oznamuje bezodkladne prislušnému Okresnému riaditeFstvu Hasičského a záchranného
zboru každý požiar. ktorý vznikol na území obce.
15) podieľa sana preventívno-výchovnej činnosti v obd,
16) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrana pred
požiarmi,
17) poskytuje potrebné informácie a údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti
ochrany pred požiarmi,
18) požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany prad požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné
pre prácu orgánov obce,

5

19) administrativne zabezpečuje poistenie hasičskej techniky a poistenie členov Obecného
hasičského zboru‘,
20) požaduje, resp. zabezpečuje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a
odstránenie porůch na požiamych vodovodoch (hydrantoch),
21) zabezpečuje účasťzamestnancov obecného úradu a poslancov na poradách a školeniach
organizovaných orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.
3.4

Obecný hasičský zbor
Obec Santovka nemá obecný hasičský zbor.

3.5

Kontrolně skupiny obce
Pri vykonávaní preventivnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce preverujú
dodržiavanie osobitných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, ato najmä:
1) dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
2)

vykonávanie školenia a odbomej prípravy

3)

stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav
únikových óest a ich označenie, stav nástupných plóch a pod,

4)

skladovanie horravých látok (plynných, kvapalných, pevných),

5)

umiestnenie a nštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a mých
spotrebičov.

6)

vybavenie objektov prenosnými a pojazdnými hasiacimi prístrojmi
prostriedkami ochrany pred požiarmi (požiarne technické zariadenia
elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenie apod.).

O

ochrane pred požiarmi,

—

a mými vecnými
požiarne uzávery,

Súčasťou preventivnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov
alebo mých os6b s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
Ak pri vykonávaní preventivnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom
stave kominov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala prislušné odborné orgány alebo odborné
spósobilé osoby o preverenie ich stavu.
3.6

Protipožiarna asistenčná hliadka obce

(

Protipožiarna asistenčná hliadka obce se zriaďuje:
1) V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaw.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je jamé obdobie a obdobie dlhotrvajúceho
suchého a teplého počasia.
2) Pri činnostiach So zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.
Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené
riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvani, použivani alebo pil skladovaní
horľavých látok. K týmto činnostiam patrí najmá:
•

prevádzkovanie, odstavovanie a spúšťanie výroby v technologických zariadeniach
obsahujúcich horľavé látky,

•

údržba a opravy technických a technologických zariadeni obsahujúcich horľavé látky a
odstraňovanie ich poruchových stavov,
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•

zváranie, tepelné delenie a ďalšie spósoby spracúvania kovov, pri ktorých sa použĺva
zváracie, brúsiace alebo iskhace zaňadenie nezávisle od stupňa automatizácie na
miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu,

•

lepenie horľavých podlahových a strešných krytin, obkladov stien a stropov pomocou
ohňa. elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horíavých lepidiel a
odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení,

•

nevyhnutná manipulácia s oNoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku
požiaru,

•

spaľovanie horfavých látok a odpadov na voínom priestranstve,

•

zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovin a slamy.

3) Ph podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčši počet osbb.
Opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčši počet osób:
•

podujatie, na ktorom sa zúčastňuje váčšl počet osbb, může sa uskutočniť len v
objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spÍňajú podmienky
zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z híadiska záchrany osób pri požiari,

•

usporiadať verejne pristupné podujatie v mých objektoch možno len na základe
spracovaného písomného návrhu opatreni, ktoré posúdi okresné riaditeľstvo,

•

na podujatl, na ktorom sa zúčastňuje väčšl počet osöb, zriaďuje sa protipožiarna
asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia,
ak sa s vlastnikom objektu, kde samá podujatie konať, nedohodne písomne inak.

•

Vačšl počet osób je viac ako
500 osób sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých
športových ihrřskách a amfiteátroch,

-

-

300 osůb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,

200 osáb sústredených v druhem podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom
podlaží objektu,

-

-100 osób sústredených v podzemnom podlaží objektu.
Protipožiarna asistenčná hliadka:
•

dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,

•

vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osůb,
privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šlrenia,
predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, privodov horfavých látok a vypnutie
elektrického prúdu.

Členovia protipožiamej asistenčnej hliadky najmä:
•

oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného
podujatia,

•

oboznamujú sa s objektem a se súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany
pred požiarmi,

•

kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti
objektu alebo vykonávanej činnosti,

•

vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňujú,
a to pred začatim podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončeni po určenú
dobu,
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•

prevewjú pred začatim činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na
zabezpečenie ochrany pred požiarmi.

•

upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v pripade
bezprostredněho nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia
záchrany osčb.

Protipožiarnu asistenčnú hfladku zriadi obec z osób, ktoré majú potrebné predpoklady na
plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený se zreteľom na úlohy, ktoré má plniť,
pred začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať Z dvoch alebo viacerých členov obec určí jej
vedúceho.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadených pri podujatiach, na ktorých sa
zúčastňuje váčší počet osób, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom
„PRCTIPOZIARNA HLIAOKN‘.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení mými úlohami ani výkonom
činnosti. ktoré nesúvisia s plnením ich úloh.

4.

Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi

4.1

Povinnosti fyzických osób

C

Fyzická osoba je povinná:
1)

zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní
stavby nešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby;

2)

dodržiavať vyznačené zákazy a plniť prikazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi;

3)

obstarávať a inštalovať v objektech, zaniadeniach a pniestoroch so zreteíom na
nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasiace
látky, ďaišie hasiace látky, vecné prostňedky ochrany pred požiarmi. inštaiovaV vhodné druhy
požíamotechnických zaňadeni, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať
vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spbsobilosťou, ak tak ustanovuje tento
zákon, viesť a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu;

4)

umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v mých stavbách
okrem bytov ve vlastníctve alebo uživani fyzických osób preventivne protipožiarne kontroly a
odstránit zistené nedostatky;

5)

dodržiavaV zásady protipožiarnej bezpečnosti pni 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;

7)

oznámiť bez zbytočného odkladu prislušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a
záchranného zboru požiar, který vznikal v objektech, priestoroch alebo na veciach v jej
vlastníctve alebo užívaní;

8)

zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu kominov; zabezpečif odborné preskúšanie
kominov osobami s odbornou spĎsobilosťou pred pnipojenim palivového spotrebiča na komin,
zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla,
zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína;

9)

dodržiavat technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ph inštalácii a
prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadeni ústredného
vykurovanía a pni výstavbe a používaní kominov a dymovodo‘ a zabezpečit označenie
komínu štitkom;

10) prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie
pravidelnej údržby a kontroly z hradiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené
nedostatky podIa pokynov výrobcu a všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá
ministerstvo;

B

11) dodržiavat pri manipulácii S horravými látkami a horenie podporujúcimi látkami] s technickými
prostriedkami obsahujúómi hoďavé látky alebo horenie podpowjúce látky, ako aj pri ich
ukladaní a skladovaní;
12) uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného
preskúšania komlna a poWrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadenl;
13) umožníť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pň zisťovaní
príČin vzniku požiarov;
14) zabezpečovať plnenie opatreni v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej
vlastníctve, správe alebo v užívaní podfa 5 6b zákona NR SR Č. 314/2001 Z. z. O ochrane
pred požřarmi v znení neskoršich predpisov.
Fyzická osoba nesmie:
1)

fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenswom vzniku
požiaw,

2) vypaľovať porasty bylin, krikov a stromov,
3) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde mbže dájsť k jeho rozšíreniu,
4)

vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spůsobilosť,
ktoré sa z hradiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podía osobitných
predpisov,

5)

poškodzovať, zneuživať alebo sťažovať pristup k požiarno-technickým zariadeniam,
požiamym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom
rozvodných zaňadeni, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,

6)

vyvolať bezdávodne požiarny poplach, phvolať bezdčvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť
linku tiesňového volania.
Podrobnosti o úlohách fyzických osób plývajúcich z vyhlášky MV SR Č. 121/2002 Z. z. o
požiamej prevencii v zneni neskorších predpisov

4Izásady protipožiamej bezpečnosti pil činnostiach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru
•

Ak činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru nie sú z hradiska ochrany pred
požiarmi upravené v osobitných predpisoch, fyzická osoba pri výkone týchto činnosti
postupuje tak, aby bola zabezpečená ochrana pred požiarmi.
Ak de o činnosti spojené s prevádzkovanim, údržbou a opravou technických zariaden[
obsahujúcich horľavě látky, ako aj s odstraňovanim ich poruchových stavov, fyzická osoba
-

-

-

vykonáva ich údržbu v lehotách určených výrobcom a zabezpečuje ich opravy podľa
potreby určenými odbornými osobami,
zabezpečuje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov
bezprostredne ovplyvňujúcich ich protipožiamu bezpečnosť alebo ich odstavenie z
prevádzky do vykonania nápravy,
zabezpečuje pre ne potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov.

Ak ide o činnosti spojené so zváranim, tepelným delenim a ďalšimi spósobmi spracúvania
kovov, pil ktorých sa použiva zváracie zahadenie, brúsiace zaňadenie alebo iskňace
zaňadenie na miestach $ možnosťou vzniku požiaw alebo výbuchu. fyzická osoba
zabezpečuje
-

výkon zvárania len osobou s platným oprávnenim,
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-

-

-

vykonanie kontroly míesta zvárania a brúsenia pred začatim týchto prác z hladiska
predchádzania vzniku požiaw, napriklad odstránenie alebo zakrytie horľavých látok a
dostatečné vetranie,
kontrolu miesta zvárania a priíahlých priestorov v priebehu zvárania, pň jeho prerušení
a po skončení zvárania na nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo
vzniku požiaru,
potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov.

Ak ide o činnosti spojené s lepením horl‘avých podlahových krytin a strešných krytin, obkladov
stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadeni alebo horľavých
lepidiel, alebo o činnosti spojené s odstraňovaním starých náterov pomocou tepelných
spotrebičov a zariadeni, fyzická osoba
-

-

-

-

-

rozmiestňuje potrebné množstvo vhodných druhův hasiacich prostriedkov pred
začatim týchto činností,
vykonáva pred začatlm týchto činností úpravu podkladových plóch konštrukcii tak, že
ich zbaví mých horfavých materiálov. ktoré by sa mohli pri použiti otvoreného ohňa
alebo pásobenim vysokej teploty elektrotepelného spotrebiča alebo zariadenia
používaného pri práci vznietiť a ďalej horieť okrem pripadov, keď pracovný postup
určuje inak,
dókladne vetrá uzatvorené phestory a polo uzatvorené priestory pri používaní
horravých lepidiel alebo pri natavovaní horľavých materiálov vytvárajúcich pary, ktoré
v zmesi so vzduchom móžu tvoriť nebezpečně zápalné alebo výbušné koncentrácie
podľa návodu výrobcu alebo dovozcu na ich aplikáciu,
kontroluje miesta, kde sa vykonávajú tieto činnosti, ako aj priíahlé priestory v priebehu
týchto činností, pri ich prerušeni a po ich skončeni po nevyhnutný čas, najmenej po
dobu vychladnutia nahrievaných a natavovaných horľavých materiálov a dčkladného
odvetrania priestorov,
kontroluje po skončeni týchto činnosti čistotu pňestorov a odstraňuje z miesta činnosti
a z priíahlých priestorov na bezpečné miesto zvyšky horíavých materiálov, ktoré sa ph
práci používali, ako aj pracovné náradie a zariadenia.

Ak ide o činnosti Spojené so spaľovanim horfavých látok na voľnom priestranstve, fyzická
osoba
-

-

-

-

-

-

oznámi pred začatim spaľovania miesto a čas spaíovania na prislušné okresné
riaditeľstvo na telefónne číslo 150,
sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaíovania z
hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
ukladá horravé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia
sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a mé
skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovně náradie na
zabránenie rozširenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej
jednotky!
vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priíahlých phestorov v priebehu celého
spal‘ovania,
po skončeni spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spalovaní a skontroluje okolie.

Ak ide o činnosti spojené so zberom obilnin. ich po2berovou úpravou a skladovanim
objemových krmovin a slamy, fyzická osoba okrem požiadaviek podia osobitného predpisu
-

zabezpečuje prednostný zber obilnin
komunikáciách a skládkach odpadov,

pri

železničných

tratíach,

pozemných
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(

-

-

-

-

-

-

odsúva pokosené obílie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdíalenosti najmenej
30 m od krajnej koľaje; medzi koľajami a uloženým obilím alebo slamou, okrem plodin
s podsevom, vytvori ochranný pás široký najmenej 10 m vo vzdialenosti 20 m od
krajnej koľaje, phčom pás skyprí a zbaví íahko zápalných látok,
zabezpečuje pil kombajnovom zbere obilnin na ploche väčšej ako 10 ha mobílnú
akcieschopnú cisternu s vodou atraktor s pluhom, ktoré možno okamžite použit
vybavuje techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier, najmenej jedným prenosným
hasiacim pristrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečuje na okamžité použitie
zásobu vody najmenej 500 I,
zabezpečuje dostatočným množstvom vhodných hasiacich prostriedkov aj priestory na
spracovanie a na skladovanie obilnin a objemových krmovin,
dodržiava zákaz fajčenia a použivania otvoreněho ohňa,
udržiava výrobně zaríadenia a stroje na zber a spracovanie obilnin, objemových
krmovin a slamy v určenom techníckom stave, odstraňuje z nich a z phestorov, kde sú
umiestnené, nánosy organického prachu, ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa móže šlriť
požiar.

Povinnosti právnických osób a fyzických osób

4.3

-

podnikateľov

Právnická osoba a fyzická osoba podnikatel‘ sú povinně dodržiavať ustanovenia vyplývajůce
z platnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špeciflcký dotýkajú.
-

Pomoc pri zdolávaní požiarov

4.4

Každý je povinný v súvislosti so zdolávanim požiaru
1)

vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osób, uhasiť požiar, ak je to
možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

2)

ohlásíť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečíť jeho
uhasenie,

3)

poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteFa zásahu, veliteľa hasičskej
jednotky alebo obce,

4)

na výzvu velítefa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva hasičského a
záchranného zboru, alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na haseníe
požíarov, spojovacie prostriedky a mé vecné prosthedky na zdolávanie požiarov,

5)

vlastník, správca alebo uživateí nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteFnosť na
vykonanie opatreni nevyhnutných na zdolanie požiaw, alebo na zamedzenie jeho širenia.
pripadne na vykonanie mých záchranných prác, najmä vypratať alebo strpiet‘ vypratanie
pozemku. odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a
rozsahu týchto opatreni rozhoduje velitel‘ zásahu,

6) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky. vstup na nehnuteľnosť je možný len
so súhlasom vlastníka. správcu alebo uživatera nehnuteínosti,
7) ak sú s poskytnutím pomoci spojeně výdavky, patri tornu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto
výdavkov,
Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčši počet osöb

4.5
•

Dodržať ustanovenia bodu 3.6. tohto „POŽIARNEHO PORIADKU OBCE“.

•

Povinnosti usporiadaterov podujatl, kde sa zúčastňuje väčši počet osčb
1)

v pripadoch určených starostom obce, najmá pri podujatiach, na ktorých sa
zúčastňuje váčší počet osĎb, zriad‘ujú ich organizátori protipožiarne asistenčné
hliadky a vybavujú ich potrebnými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,
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2)

ak usporiadater uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje váčši počet osób v
objektoch inej právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hhadku obec, ak sa
s vlastnikom (užlvaterom, správcom) nedohodne inak,

3)

podujatie, na ktorých sa zúčastňuje váčši počet osób móže organizátor uskutočniť len
na miestach, ktoré splňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hradiska
evakuácie osób pri požiari.

Úlohy obce v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

4.6

Obec zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru a podía potreby ustanovuje stélu pohotovostnú službu.

5.

Spósob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi
Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v jej obecných častiach zabezpečuje
protipožiarna hiiadka obce.
V pripade ohlásenia požiaw v niektorých z uvedených ohlasovni požiarov zasahuje podľa
potreby protipožiama hliadka obce, Okresný Hasičský a záchranný zbor a hasičské jednotky
zvolané podra požiarneho poplachového plánu okresu.

Prehľad zdrojov požiarnej vody

6.

Povinnosťou vlastníkov, uživaterov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto
akcieschopnom a použiteľnom stave.

V

1) Pdrodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybniky, jazerá):
a) potok Búr
2)

Umelé vodné zdroje (vodovody, požiame vodovody):

a) verejný vodovod

—

presné ulice

5

čislami domov sú v prilohe č. 1 tohto dokumentu.

Ohlasovne požiarov a spósob vyhlásenia protipožiarneho poplachu

i.

Úlohy ohlasovne požiarov
1)
2)

ohlasovňa požiarov prijima hiásenia o vzniku požiarov, živelných pohróm a mých
mimohadnych udalosti, v územnom obvode obce a vyhlasovanie protipožiameho poplachu,
prenos správ, informácii a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne prĺslušnému
operačnému stredisku okresného ríaditerstva.

Hlavnou ohlasovňou požiarovje obecný úrad.
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C

Zoznam ohlasovni požiarov:
Poradově
Číslo

Meno a priezvisko
fyzickej osoby podnikateía a
právnickej_osoby

1.

Obecný úrad

2.
3

•

-

Lärincz Ľubom[r— starosta
obce
Zariadenie pre seniorov
domov dóchodcov Santovka

Adresa
umiestnenia

Telefónne
číslo

Parková 2, Santovka,
poschodie

036-6399115

Horná 16, Santovka

0905 948 525

Maďarovská 123, Santovka

0948 880 900

Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom
„QHLASOVNA POZIAROV“.
Pri ohlásení požiaru je potrebné uviest‘:
1)

adresu požiaru,

2)

objekt, ktorýje požiarom zasiahnutý,

3)

rozsah požiaru,

4)

ohrozenie osbb,

5)

pristupové cesty,

6)
meno, priezvisko, bydlisko a telefánne číslo volajúceho, u pevných teleíónnych liniek je
potrebné vyčkať na overenie hlásenia pripadu.
Spósob vyhlásenia protípožiarneho poplachu:
a) názov a miesto umiestnenia technického zariadenia, ktorým sa vyhlasuje protipožiarny
poplach:
-

miestny rozhlas

+

siréna

b) náhradný spósob vyhlásenia protípožiarneho poplachu:
-

hor!

+

siréna

Miesto, adresu a číslo telefónu
a) velitel‘, strojn[k: (pozn bod 6.1. požiarneho poriadku obce)
b) jednotka hasičského a záchranného zboru

112 150

c) polícia

158

d) zdravotnĺci

112, 155

e) západoslovenské plynárne

065011727

Ü západoslovenské vodánne

036—7771302,

‚

pohotovosťpo 15,00 0902957586

13

g) západoslovenské elektráme

8.

0800111567

Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu
Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa
určuje poradie rýchleho a organizovaného sústred‘ovania síl a prostriedkov potrebných na
zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných
pohromách a mých mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a
špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotnictvo atd.) v
jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu,
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu sa viditelne umiestňuje k spojovaciemu
prostňedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je obecný úrad. (v prilohe 2 tohto dokumentu)

8.1

Prehradný situačný plán obce
Prehfadný situačný plán obce tvori prilohu 3 tohto požiameho poriadku.

(

Náhrada škody
Právnickej osobe, fyzickej osobe podnikateľovi alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež škoda,
ktorá jej vznikla v dbsledku opatreni nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho
šírenia alebo záchranných prác vykonaných na prikaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej
jednotky, alebo pri cvičeni hasičskej jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla
primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti SO zdolávaním požiaru.
Náhrada škody poSa predchádzajúceho odseku, sa neposkytuje právnickej osobe, fyzickej
osobe podnikate[ovi a ani fyzickej osobe, ktorej objekty bali zasiahnuté požiarom.
-

Právo na náhradu Škody poSa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby
alebo fyzickej osoby podnikateíovi, v ktorej záujme sa zásah vykonal táto právnická osoba
alebo fyzická osoba podnikate[ aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah v záujme fyzickej
osoby vykonala obec, uplatňuje sa právo na náhradu škody u obce. ktorá aj náhradu škody
poskytuje.
-

-

9.

Spoločné a záverečné ustanovenie

1)
Tento „Požiarny poriadok obce‘ nemen[ rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred
požiarmi a dalších všeobecne závázných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany
pred požiarmi.
2)
Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, fyzické osoby podnmkatelia, ktoré majú
sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej
správy ph plneni úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platne) právnej úpravy.
-

3)
V pripade, že fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia nebudú
dodržiavať ustanovenia tohto POŽIARNEHO PORIADKU OBCE, obec vyvodí voči jeho
porušovatefom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.
-

4)
Zmeny a
zastupiteístvo.

dopinky

tohto

POŽIARNEHO

PORIADKU

OBCE

schvafuje

obecné

5)
Požiarny poriadok je vyvesený na úradnej tabuli v obci. Požiarny poriadok je na obecnom
úrade prístupný každému.
6)

Na tomto POŽIARNOM PRIADKU OBCE sa uznieslo obecné zastupiteľstvo.

14

C.

10.

Zoznam Pruloh
Príloha Č. I :

Záznam verejného vodovodu obce

Príloha Č. 2 :

Výpis z protipožiarneho poplachového plánu obce

Priloha Č. 3:

Situačný plán obce
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Kontrolu vykonal

Term[n odstránenia

POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE
Pracovisko:
Ohlasovňa požiarov:

Obecný úrad SANTOVKA
t.č. 036-6399115

Požiarny poplach sa vyhlasuje volaním H O R

Í

) Pil požiari volajte hasičskú jednotku OR HaZZ

Č. teL:

150,

112

Zabezpečte vypnutie elektrického prúdu na ohrozenom úseku!

) Pri úrazoch volajte Č. tel.
Důležité telefónne čísla:

155, 112,
starosta obce

0905 948 525

HASIČSKÁ JEDNOTKA LEVICE

tel.

037/6416344

ZÁPADOSLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE

tel.

0800/111567

ZÁPADOSLOVENSKÉ PLYNÁRNE

tel.

085011727

ZÁPADOSLOVENSKÉ VODÁRNE

tel.

036/777 1302

Pohotovosť po 15.00 hod.

0902957586
POLÍCIA

teL

158

POVINNOSTI ZAMESTNANCOV:
• vykonat‘ nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osöb,
• ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiaeimi prostriedkami alebo vykonat‘ opatrenia na
zamedzenie jeho šírenia,
• ak nie je možné uhasiť požiar vlastnými silami, okamžite
• oznámit‘ situáciu starostovi obce
• vyhlásit‘ požiarny poplach,
• ohlásiť požiar hasičskej jednotke OR HaZZ
• pri ohlasovaní požiaru uveďte:
názov a adresu ohrozeného objektu,
čo hon,
čas spozorovania požiaru,
meno volajúceho, tel. č. z ktorého volá,
• ňadiť sa pokynmi veliteľa hasičskej jednotky OR HaZZ.
-

-

-

-

Vyhotovil:

Ing. J. KozaČová

