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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
z 10. októbra 2017

Požiarny poriadok obce
Obec Príbovce (ďalej len „obec“) v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) a § 37 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa upravuje organizácia ochrany pred
požiarmi v obci Príbovce.
(2) Obec na úseku ochrany pred požiarmi:
a) podieľa sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi
u právnických osôb, ktoré zriadila,
b) zriaďuje dobrovoľný hasičský zbor obce (ďalej aj „hasičská jednotka“) na zdolávanie požiarov
a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach; udržiava
jeho akcieschopnosť a zabezpečuje jeho materiálno-technické vybavenie,
c) zabezpečuje odbornú prípravu členov dobrovoľného hasičského zboru obce,
d) vypracováva a vedie dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
e) zabezpečuje údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečuje zdroje vody na hasenie požiarov a udržiava ich
v použiteľnom stave, zriaďuje ohlasovňu požiarov,
f) označuje a trvalo udržiava voľné nástupné plochy a príjazdové komunikácie, ktoré sú súčasťou
zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
g) plní úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi vo
vzťahu k vlastnému majetku,
h) vykonáva preventívno-výchovnú činnosť.
(3) Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu:
a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly
1. v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých nevykonáva štátny požiarny
dozor okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo),
2. v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve
alebo v užívaní fyzických osôb,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo
k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d) určuje veliteľa zásahu.
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DRUHÁ ČASŤ
ÚLOHY ORGÁNOV OBCE A OSÔB POVERENÝCH
ZABEZPEČOVANÍM OCHRANY PRED POŽIARMI V OBCI
§2
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo plní pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci nasledovné úlohy:
a) zriaďuje dobrovoľný hasičský zbor obce a určuje mu náplň práce,
b) spravuje dobrovoľný hasičský zbor obce, počet členov a jeho materiálno-technické vybavenie určuje obec
po prerokovaní s okresným riaditeľstvom, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru
v obci,
c) rozhoduje o zvýšení akcieschopnosti a skvalitnení činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce
prípadným zaradením nevyhnutného počtu osôb v ňom vykonávajúcich túto službu ako svoje povolanie,
d) schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obci,
e) prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia na skvalitnenie
činnosti v tejto oblasti,
f) zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na
úseku ochrany pred požiarmi.
§3
Starosta obce
Starosta plní pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci tieto úlohy:
a) vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva preventivára požiarnej ochrany obce a veliteľa
dobrovoľného hasičského zboru obce na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany,
b) ustanovuje vedúceho kontrolnej skupiny obce po prerokovaní s Dobrovoľnou požiarnou ochranou,
c) schvaľuje plán odbornej prípravy členov dobrovoľného hasičského zboru obce,
d) rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia na objekty nachádzajúce sa na území obce,
e) schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia,
f) žiada vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o súhlas na vstup na nehnuteľnosť za účelom
vykonania previerkového cvičenia,
g) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
h) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych a dlhotrvajúcich
požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
i) poskytuje pomoc na základe príkazu okresného riaditeľstva k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu
mimoriadnej udalosti,
j) rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila všeobecne záväzné nariadenie obce, napr.
požiarny poriadok obce, alebo nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú
obcou poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej
mimoriadnej udalosti,
k) rozhoduje o vylúčení veci z používania a vydáva písomný súhlas na opätovné používanie vylúčenej veci
po odstránení nedostatkov,
l) rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
m) rozhoduje o podaní návrhu príslušnému okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky.
§4
Dobrovoľný hasičský zbor obce
Dobrovoľný hasičský zbor obce plní na území obce úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním
záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach:
a)
b)
c)
d)
e)

vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,
vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,
vykonáva technické výjazdy v obci,
zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
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f) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,
g) informuje bez zbytočného odkladu o výjazde na zásah a zasiela správy o svojich zásahoch krajské
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru,
h) vypracúva a vedie dokumentáciu o svojej činnosti.
§5
Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce
(1) Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce zodpovedá za jeho činnosť a pripravenosť obci.
(2) Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru najmä
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

spracúva plány odbornej prípravy dobrovoľného hasičského zboru na výcvikový rok,
zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti,
zabezpečuje odbornú prípravu členov dobrovoľného hasičského zboru obce,
vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce,
zodpovedá za vedenie dokumentácie dobrovoľného hasičského zboru obce,
schvaľuje ročný plán na vykonávanie hasičskej techniky, organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania
hasičskej techniky, výstroje a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,
organizuje ukážkové cvičenia a taktické cvičenia v obci na preverenie akcieschopnosti dobrovoľného
hasičského zboru obce,
zúčastňuje sa rokovaní orgánov obce, na ktorých predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti
a pripravenosti dobrovoľného hasičského zboru obce a jeho materiálno-technickom vybavení,
podieľa sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred
požiarmi,
požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu obce na
príslušný rok,
zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode,
velí zásahom.
§6
Preventivár požiarnej ochrany obce

(1) Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:
a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
b) školenie kontrolných skupín obce,
c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie dobrovoľného hasičského
zboru obce,
d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.
(2) Preventivár požiarnej ochrany obce najmä
a)
b)
c)
d)
e)
f)
1.
2.
3.
4.
e)
f)
g)

zúčastňuje sa odbornej prípravy a overovania odbornej spôsobilosti,
vypracúva plán preventívnych požiarnych kontrol,
navrhuje vedúcich kontrolných skupín, zloženie kontrolných skupín a zoznam kontrolovaných subjektov,
organizačne zabezpečuje činnosť kontrolných skupín,
hodnotí s vedúcimi kontrolných skupín priebeh a výsledky preventívnych požiarnych kontrol, zvýšenú
pozornosť venuje najmä tým prípadom, kde boli v kontrolovaných subjektoch zistené nedostatky,
navrhuje starostovi:
uložiť opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany
osôb a majetku,
vylúčiť vec z používania,
oznámiť okresnému riaditeľstvu podozrenie zo spáchania priestupku na úseku požiarnej ochrany,
navrhnúť okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,
predkladá orgánom obce správy a informácie o stave a výsledkoch preventívnych požiarnych kontrol,
vykonáva školenie členov kontrolných skupín,
vedie dokumentáciu na úseku zabezpečovania preventívnych požiarnych kontrol v obci.
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§7
Kontrolné skupiny obce
(1) Kontrolné skupiny obce preverujú pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol dodržiavanie
osobitných predpisov, a to najmä
a)
b)
c)
d)

dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
vykonávanie školení a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,
skladovanie horľavých látok,
stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest
a ich označenie,
e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
f) umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových s iných spotrebičov.
(2) Kontrolné skupiny obce upozorňujú pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol fyzické osoby
a príslušných zamestnancov právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na zistené nedostatky, požadujú
ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytujú potrebné informácie a vysvetlenia.
Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolné skupiny obce oznamujú obci, ktorá
rozhodnutím uloží lehoty na odstránenie nedostatkov.

TRETIA ČASŤ
POVINNOSTI NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI
§8
Povinnosti fyzických osôb
(1) Fyzická osoba je povinná najmä
a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov 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,
b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
c) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a
požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené,
d) 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,
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
f) 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,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch
alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
h) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo
vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
i) 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,
j) uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania
komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení a hasiacich prístrojov.
(2) Fyzická osoba nesmie
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
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d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa
z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
e) 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,
f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.
§9
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov
(1) Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinná najmä
a) na účely predchádzania vzniku požiarov dodržiavať ustanovenia § 4 zákona o ochrane pred požiarmi,
b) na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov dodržiavať ustanovenia § 5 zákona

o ochrane pred požiarmi.
(2) Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nesmú
a)
b)
c)
d)

vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tieto účely
určené, bez predchádzajúceho súhlasu okresného riaditeľstva,
e) vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých vykonávanie nemá oprávnenie alebo osobitné
oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti na ich vykonávanie vyžaduje,
f) 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,
g) zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť jej početný stav alebo materiálno-technické vybavenie bez
predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ÚDAJE O POČETNOM STAVE A VYBAVENÍ DOBROVOĽNÉHO
HASIČSKÉHO ZBORU OBCE
§ 10
Početný stav dobrovoľného hasičského zboru obce
Dobrovoľný hasičský zbor obce tvorí 9 až 15 členov zaradených v jednom až troch družstvách.
§ 11
Vybavenie dobrovoľného hasičského zboru obce
(1) Vybavenie dobrovoľného hasičského zboru obce tvorí hasičská technika, vecné prostriedky, prostriedky
spojovacej služby, prostriedky protiplynovej služby, prostriedky hasičskej záchrannej služby, prostriedky
povodňovej záchrannej služby a osobné ochranné pracovné prostriedky a výstroj zodpovedajúce zaradeniu
dobrovoľného hasičského zboru obce podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce do kategórie B.
(2) Na uskladnenie hasičskej techniky a vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej prípravy a výcviku
slúži hasičská zbrojnica, ktorou je budova v obci Príbovce, so súp. číslom 174.
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PIATA ČASŤ
PREHĽAD ZDROJOV VODY NA HASENIE POŽIAROV
§ 12
Zdroje vody na hasenie požiarov
(1) Zdroje vody v obci na hasenie požiarov sú
a) umelý zdroj,
b) prírodné zdroje.
(2) Umelým zdrojom vody na hasenie požiarov je verejný vodovod; odber vody sa uskutočňuje
prostredníctvom podzemných hydrantov.
(3) Prírodnými zdrojmi vody na hasenie požiarov sú
a) Blatnický potok,
b) rieka Turiec.
(4) Situačný plán obce s číslami domov a zakreslenými funkčnými hydrantmi a nástupnými plochami je
prílohou tohto VZN.

ŠIESTA ČASŤ
ZOZNAM OHLASOVNÍ POŽIAROV A SPÔSOB VYHLÁSENIA
POŽIARNEHO POPLACHU V OBCI
§ 13
Zoznam ohlasovní požiarov
(1) Obec zriaďuje na zabezpečenie nepretržitého príjmu hlásení o vzniku požiarov alebo nežiaducich udalostí
spravidla z územia obce alebo od operačného strediska a na zabezpečenie vyhlasovania požiarneho poplachu
ohlasovne požiarov
a) Obecný úrad v Príbovciach, Príbovce 184, tel.: 043/4294218 – počas úradných hodín,
b) stála služba, tel. 0918878194.
(2) Pri ohlásení požiaru sa uvádza
a)
b)
c)
d)
e)
f)

adresa požiaru,
objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
rozsah požiaru,
ohrozenie osôb,
prístupové cesty,
meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho.
§ 14
Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci

(1) Vyhlásenie požiarneho poplachu sa vykonáva miestnym rozhlasom, sirénou alebo telefonicky.
(2) Podrobnosti spôsobu vyhlásenia požiarneho poplachu a spôsob trvalého zabezpečenia požiarnej ochrany
v obci určuje starosta.
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SIEDMA ČASŤ
SPÔSOB ZABEZPEČENIA OCHRANY PRED POŽIARMI V OBCI
V DENNOM A NOČNOM ČASE
§ 15
Ochranu pred požiarmi v obci dennom a nočnom čase zabezpečuje dobrovoľný hasičský zbor obce.

ÔSMA ČASŤ
ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 16
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.

Jaroslav Brzák v. r.
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č. 62/2017 bod 1. dňa
10. októbra 2017.
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 10. októbra 2017.
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