Obecné zastupiteľstvo v Ľuboreči na základe ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“), a § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a § 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 všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva

Požiarny poriadok obce Ľuboreč

VZN č. 2/2019
I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
a) Požiarny poriadok obce upravuje organizáciu ochrany pred požiarmi v obci
a obsahuje úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred
požiarmi v obci a v jej miestnych častiach.
b) Obec plní svoje úlohy na úseku OPP v podmienkach bezprostredného styku s
obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnou požiarnou ochranou a okresným riaditeľstvom
hasičského a záchranného zboru. Povinnosťou obce je predovšetkým vykonávať
opatrenia vyplývajúce s predpisov OPP ako aj plnenie opatrení uložené orgánmi obce
a orgánov štátnej správy na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti ochrany pred
požiarmi.
II.
ÚLOHY ORGÁNOV OBCE A OSÔB POVERENÝCH ZABEZPEČOVANÍM OPP V
OBCI A JEJ MIESTNYCH ČASTIACH
ORGÁNY OBCE
Obec:
1. vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
2. rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku
požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
3. rozhoduje o vylúčení veci z používania,
4. určuje veliteľa zásahu DHZO.
Obec je povinná :
1. podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany
pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
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 dobrovoľného hasičského zboru obce,
4. vypracovať a viest dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
5. zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť
zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu
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požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar, označovať a trvalo udržiavať
voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na
vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
6. plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby- podnikateľa ustanovené zákonom (č.
314/2001 Z.z.) vo vzťahu k vlastnému majetku,
7. 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 domoch okrem bytov a iných stavbách vo vlastníctve alebo 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,
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 bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytuje
potrebné informácie a vysvetlenia,
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 obce, zabezpečuje plnenie týchto povinností:
-

organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych kontrol v obci
školenie kontrolných skupín obce
vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce vykonávanie preventívnovýchovnej činnosti v obci
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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(ak je
inštalovaný) 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.
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.
Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak
nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb v obci nevyžaduje kratšiu lehotu.
Oprávnenie sa preukazuje písomným poverením, ktoré vydá obec.
III.
POVINNOSTI NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI
URČENÉ SO ZRETEĽOM NA MIESTNE PODMIENKY
Povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov
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 požiaru pri prevádzkovaní palivových spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov,
pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným
ohňom, 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,
viesť a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu
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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,
7. oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu 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 č.314/2001 Z.z..
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;
Fyzická osoba nesmie:
1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
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,
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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 tým 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 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 40 l kvapalného paliva, okrem kvapalných palív možno
uložiť horľavé kvapaliny všetkých tried nebezpečnosti s objemom najviac 5 l v byte a
v príslušenstve bytu možno ukladať najviac 5 l horľavých kvapalín, v pivniciach alebo
suterénnych miestnostiach sa odkladanie horľavých kvapalín neodporúča.
Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ:
Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná umožniť orgánu
vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov za účelom
5

vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu
požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady
a informácie, tým nie sú dotknuté ostatné povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby –
podnikateľa vyplývajúce z platnej legislatívy ochrany pred požiarmi.
Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ nesmie:
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 vyžadujú,
7. zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť jej početný stav alebo materiálno-technické
vybavenie bez predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského riaditeľstva.
Zabezpečenie povinností právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb a objektov, ktoré
zriadila obec, zabezpečuje technik požiarnej ochrany v spolupráci so štatutárnym orgánom
alebo zodpovedným zástupcom. V ostatných objektoch kde sa nevykonáva štátny požiarny
dozor zabezpečuje dodržiavanie povinností ochrany pred požiarmi pri vykonávaní
preventívnej požiarnej kontroly preventivár požiarnej ochrany alebo technik PO za účasti
kontrolnej skupiny obce.
Organizácia podujatí a akcií na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb
Väčší počet osôb je viac ako :
a)
b)
c)
d)

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 alebo vykonávanej činnosti
4. vykonávať pred začatím činnosti alebo podujatia, počas podujatia a po jeho ukončení
prehliadku zverenej časti objektu alebo priestoru,
5. preveriť pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na
zabezpečenie OPP,
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.
IV.
ÚDAJE O POČETNOM STAVE A VYBAVENÍ DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO
ZBORU OBCE
HASIČSKÁ JEDNOTKA OBCE
Dobrovoľný hasičský zbor obce:
Obec Ľuboreč v zmysle par. 33 ods. 2 zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov nezriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce /DHZO/,
nakoľko je počet obyvateľov obce menší ako 500.
Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v jej obecných častiach zabezpečuje
protipožiarna hliadka obce.
V.
NÁHRADA ŠKODY A NÁHRADA VÝDAVKOV, PRIESTUPKY, BLOKOVÉ
KONANIE, VYLÚČENIE VECI Z POUŽÍVANIA A ZASTAVENIE PREVÁDZKY
Odškodňovanie:
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1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

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.
Náhradu škody podľa odseku 1) poskytuje v zastúpení štátu krajské riaditeľstvo, v
územnom obvode ktorého došlo ku škode na zdraví poškodeného.
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.
Nárok na odškodnenie podľa odseku 3) sa premlčuje po uplynutí troch rokov odo dňa
vzniku škody.
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.
Právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, 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.
Náhrada škody podľa odseku 6) sa neposkytuje právnickej osobe, fyzickej osobe –
podnikateľa a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.
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
1. Ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada
týchto výdavkov.
2. 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.
3. Právo na náhradu výdavkov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, 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.
4. Ustanoveniami odsekov 1) až 3) nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa osobitných
predpisov.
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Priestupky
Za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi je možné Okresným riaditeľstvom hasičského
a záchranného zboru uložiť pokarhanie alebo pokutu.
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.
VI.
PREHĽAD ZDROJOV VODY NA HASENIE POŽIAROV
Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto
v akcieschopnom a použiteľnom stave.


Prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá):
a) Vodný tok Ľuboreč
b) Vodný tok Riečka

Viacúčelové vodné zdroje (priehrady, nádrže, vodojemy, bazény, studne - miesto,
výdatnosť):
a) Vodná nádrž Ľuboreč
b) Vodojem pri VN Ľuboreč 1000 m3
c) Obecná studňa pred rod. domom č. 97


3) Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody): obecný vodovod
a) objem vodojemu: 1000 m3
b) priemer potrubia: DN 125
c) minimálny tlak: ................................................................. MPa
d) počet hydrantov: 8 ks
e) druh hydrantov nadzemné:
8 ks
f) miesta, kde sa nachádzajú hydranty (ulica, číslo domu):
Porč typ
.
hydrantu umiestnenie
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1

nadzemný Ľuboreč 47

2

nadzemný Ľuboreč 36

3

nadzemný Ľuboreč 20

4

nadzemný Ľuboreč 3

5

nadzemný Ľuboreč 152

6

nadzemný Ľuboreč 132

7

nadzemný Ľuboreč 112

8
nadzemný Ľuboreč 97
Úplný prehľad o hydrantoch je v požiarnej mape, ktorá je prílohou tohto Požiarneho
poriadku.
VII.
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
Úlohy ohlasovne požiarov
1. ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných
mimoriadnych udalostí, v územnom obvode obce a vyhlasovanie protipožiarneho
poplachu
2. prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému
operačnému stredisku okresného riaditeľstva.
Hlavnou ohlasovňou požiarov je obecný úrad.
Zoznam ohlasovní požiarov:
Poradové
Adresa
číslo
Umiestnenia
1.
Obecný úrad, Ľuboreč 138

Telefónne
Číslo
047 / 4372823 – pracovná doba
0903 547 601 – starosta obce

Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom
„OHLASOVŇA POŽIAROV“.
Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:
1. adresu požiaru,
2. objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
3. rozsah požiaru,
4. ohrozenie osôb,
5. prístupové cesty,
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6.

meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je
potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.

Spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:
1. názov a miesto umiestnenia technického zariadenia, ktorým sa vyhlasuje protipožiarny
poplach:
Miestny rozhlas – „ Horí ! „ a ústny oznam.
b) náhradný spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:
nepretržitým zvonením na zvonoch evanj. a katol. kostola v obci Ľuboreč.
Telefónne čísla tiesňových a pohotovostných liniek:
Integrovaný záchranný systém:
Hasičská jednotka: OR HaZZ Lučenec
Záchranná služba:
Polícia :
Poruchy el. siete (NOSTOP):
Vodárne:
Telekomunikácie:

112
150 , 047 / 4333805 , 5616205
155
158
0850 159 000
0850 111 234
0800 123 456

VIII.
VÝPIS Z POŽIARNEHO POPLACHOVÉHO PLÁNU OKRESU
Poplachový plán je prístupný na ohlasovni požiarov príslušnej hasičskej stanice okresného
riaditeľstva a na operačnom stredisku krajského riaditeľstva. Výpis z poplachového plánu je
prístupný na obecnom úrade a tvorí Prílohu č. 1 tohto požiarneho poriadku.
IX.
PREHĽADNÝ SITUAČNÝ PLÁN OBCE S POPISOM
Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom, číslami domov a zakreslením
funkčných hydrantov a nástupných plôch tvorí Prílohu č. 2 tohto požiarneho poriadku.
X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

2.
3.
4.
5.

Orgány obce, fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia v obci
úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej
právnej úpravy ochrany pred požiarmi.
Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu je Prílohou č. 1. Mapa s vyznačením
čísiel domov a funkčných hydrantov je Prílohou č. 2.
Zmeny a doplnky tohto Požiarneho poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v
Ľuboreči.
Na tomto Požiarnom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ľuboreči dňa 10.
mája 2019.
Požiarny poriadok nadobúda účinnosť 01. 06. 2019, čím sa ruší Požiarny poriadok
obce schválený ako VZN č. 3/2013 zo dňa 07. 08. 2013.
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V Ľuboreči, dňa 10. 05. 2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 23. 04. 2019.
Pripomienky k návrhu neboli uplatnené.
Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli
a webovej stránke obce dňa: 13. 05. 2019
Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa: 30. 05. 2019

....................................
Mgr. Marcel Šupica
starosta obce
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