Obecné zastupiteľstvo v Reľove na základe § 4, ods. 3, písm. m) a ods. 3 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov
s použitím zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Vyhlášky MV SR č.
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií pre organizačné usporiadanie a zabezpečenie požiarnej
ochrany vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 02/2010
Požiarny poriadok obce Reľov
Úvodné ustanovenie
§1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie podrobnejšie upravuje niektoré podmienky pri
prevencií a v prípade vzniku požiaru pri jeho likvidácií, dôležité pre účinnú ochranu
života, zdravia a majetku fyzických a právnických osôb v katastrálnych územiach
obce.
2. Požiare spôsobujú straty na životoch, majetku a poškodenie zdravia, preto je
povinnosťou fyzických a právnických osôb, občianskych združení a všetkých občanov
požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku podieľať sa na ich likvidácií.
3. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť povinnosti fyzických
a právnických osôb, občianskych združení, dobrovoľného hasičského zboru tak, aby
boli vytvorené podmienky pre účinnú ochranu života, zdravia, majetku pred požiarmi
a poskytnutie pomoci pri zdolávaní.
§2
1. Veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo a obec
zabezpečuje jeho odborné školenie.
2. Preventívara požiarnej ochrany obce menuje starosta obce na základe získania
osvedčenia o odbornej spôsobilosti a obec zabezpečuje jeho odborné školenie.

Úlohy orgánov obce
§3
Preventívne kontrolné prehliadky
1. Obec v súčinnosti s dobrovoľným hasičským zborom vytvára na vykonávanie
preventívnych protipožiarnych prehliadok kontrolné skupiny, pritom prihliada najme
na ich odborné predpoklady.
2. Kontrolné skupiny pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych prehliadkach sa
preukazujú poverením obce na výkon kontroly.
3. Kontrolné skupiny pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrolách najmä
upozorňujú fyzické a právnické osoby na zistené nedostatky, požadujú ich

bezodkladné odstránenie a pre tieto účely poskytujú potrebné informácie
a vysvetlenia.
4. Kontrolné skupiny o zistených nedostatkoch, ktoré nemôžu byť odstránené
bezodkladne pri kontrole, spíšu záznam o zistených závadách a ten predložia
starostovi obce.
§4
Starosta obce
1. Ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v požiarnej prevencii
a poveruje preventívara požiarnej ochrany obce kontrolou vykonania uložených
opatrení.
2. Rozhoduje o vylúčení veci, ktorá ohrozuje požiarnu bezpečnosť z používania,
navrhuje Okresnému riaditeľstvu HaZZ vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky
právnickej osoby pri zistení nedostatkov v požiarnej prevencii prevádzky.
3. Ukladá preventívarovi požiarnej ochrany vykonanie mimoriadnych preventívnych
protipožiarnych kontrol.
§5
Preventívar požiarnej ochrany
1. Zabezpečuje vykonávanie školenia členov kontrolných skupín, organizuje
a zabezpečuje ich činnosť.
2. Spracováva a vyhodnocuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol, navrhuje
zloženie kontrolných skupín.
3. Vyhodnocuje výsledky preventívnych kontrol a predkladá návrhy na vydanie
príslušných opatrení starostovi obce.
4. Zabezpečuje zloženie požiarnych hliadok počas žatevných a zberových prác, v prípade
mimoriadnych opatrení, pri podujatiach s väčším počtom osôb a kontroluje ich
činnosť.

Povinnosti organizácií, fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej
ochrany obce
§6
Povinnosti právnických subjektov
1. Vo svojich prevádzkach musia inštalovať a obstarávať v potrebnom množstve
a druhoch predpísanú požiarnu signalizáciu, certifikované prenosné hasiace
zariadenia, požiarnu techniku a iné vecné prostriedky požiarnej ochrany pred
uvedením prevádzky do užívania.
2. Predpísané prostriedky v prevádzkach udržiavať v riadnom technickom stave,
vykonávať určené opatrenia pri zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiaru.
3. Oznamujú bezodkladne orgánu, ktorý u nich vykonáva štátny dozor a starostovi obce
každý požiar, ktorý vznikol v ich prevádzke.
4. Vo svojich prevádzkach vykonávať pravidelnú kontrolu dodržiavania predpisov
týkajúcich sa požiarnej ochrany, plnia povinnosti z opatrení uložených im orgánom
vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo orgánom obce v oblasti predpisov
o požiarnej ochrane.

5. Pri organizovaní podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb ( zhromaždenia,
tanečné zábavy, diskotéky, plesy a pod. ) sú povinné všetky subjekty zabezpečiť
prostredníctvom dobrovoľného hasičského zboru požiarnu hliadku.
§7
Všeobecné povinnosti fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany
1. Fyzické a právnické osoby na úseku požiarnej ochrany sú povinní počínať si tak, aby
nedochádzalo k vzniku požiarov, najmä pri používaní tepelných, elektrických,
plynových a iných spotrebičov, pri skladovaní a používaní horľavých, ľahko
zápalných alebo nebezpečných látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom.
2. Umožniť osobám spôsobilých na tento úkon pravidelné čistenie a revízie komínov
v rodinných domoch a iných objektoch v ich vlastníctve alebo užívaní.
3. Plniť príkazy a dodržiavať zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených
miestach.
4. Obstarávať a udržiavať v použiteľnom stave hasiace zariadenia a iné vecné
prostriedky požiarnej ochrany v rozsahu určenom predpismi o požiarnej ochrane.
5. Vytvárať v rodinných domoch a iných objektoch v ich vlastníctve alebo užívaní
podmienky na rýchle zdolávanie požiaru a pre záchranné práce.
6. Umožniť kontrolným skupinám vykonať preventívnu protipožiarnu kontrolu na
overenie dodržiavania predpisov o požiarnej ochrane v rodinných domoch a v iných
objektoch v ich vlastníctve alebo užívaní a odstrániť zistené nedostatky v lehote
stanovených týmito orgánmi.
7. Ten, kto je stanovený opatrovníkom nad osobou, ktorá nemôže posúdiť následky
svojho konania, je povinný dbať, aby tieto osoby svojim konaním nespôsobili požiar.
§8
Zákazy pre fyzické a právnické osoby pre predchádzanie pred požiarmi
1. Fyzické a právnické osoby nesmú vykonávať práce, ktoré môžu viesť k vzniku
požiaru, ak nemajú odbornú spôsobilosť pre vykonanie takýchto prác.
2. Nesmú poškodzovať alebo zneužívať hasiace prístroje alebo iné vecné prostriedky
požiarnej ochrany.
3. Nesmú fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru.
4. Nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
5. Nesmú zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu.
6. Nesmú spaľovať zbytky po ťažbe v lesných porastoch bez povolenia Okresného
riaditeľstva HaZZ.
7. Nesmú poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým
zariadeniam, požiarnym hydrantom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred
požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo
vody.
8. Nesmú vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú
jednotku.

§9
Povinnosti pri zdolávaní požiarov
1. Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru vykonať nevyhnutné opatrenia
na záchranu ohrozených osôb.
2. Uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie
jeho šírenia.
3. Ohlásiť bezodkladne na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho
ohlásenia.
4. Poskytnúť osobnú pomoc jednotke požiarnej ochrany na výzvu veliteľa zásahu,
veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo orgánov obce.
5. Na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky OR HaZZ alebo orgánov obce poskytnúť
dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné vecné predmety
potrebné na zdolanie požiaru.
6. Vlastník ( správca, nájomca, užívateľ ) nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na
nehnuteľnosti pre 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.
7. Ak je to nevyhnutné, na účely cvičenia jednotky požiarnej ochrany, vlastník ( správca,
nájomník, užívateľ ) nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť.

§ 10
Dobrovoľný hasičský zbor a zdroje požiarnej ochrany
1. V obci ja zriadený dobrovoľný hasičský zbor, ktorý pre obec vykonáva práce spojené
so zdolávaním požiarov, zabezpečuje pravidelné protipožiarne kontroly, podieľa sa na
odstraňovaní následkov pri živelných pohromách a iných pomocných prácach.
2. Obec má písomnú dohodu s obcou Spišské Hanušovce zo dňa 27.02.2008,
prostredníctvom Dobrovoľného hasičského zboru, na zdolávanie požiarov na území
obce a odstraňovaní následkov živelných pohrôm s ohľadom na situáciu na území ich
obce, personálneho obsadenia a stavu ich techniky.
§ 11
Ohlasovne požiarov
1. Ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných
mimoriadnych udalosti, v územnom obvode obce a vyhlasuje protipožiarny poplach.
2. Zabezpečuje prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne
príslušnému operačnému stredisku Okresného riaditeľstva HaZZ.
3. Hlavnou ohlasovňou na území obce je obecný úrad.

Zoznam ďalších ohlasovní požiarov na území obce:

Poradové
číslo

Meno a priezvisko
fyzickej osoby

Adresa umiestnenia

Telefónne číslo

1.
2.
3.

František Dudžák
Jozef Brežina
Ľubomír Tomaľa

Reľov č. 74
Reľov č. 94
Reľov č. 28

052/4892245
0902 547166
052/4892170

Pozn.

Reľov
Hágy
Reľov

Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:
•
•
•
•
•
•

adresu požiaru,
objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
rozsah požiaru,
ohrozenie osôb,
prístupové cesty,
meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo
telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie,

volajúceho,

u pevných

Spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:
•

protipožiarny poplach v obci sa vyhlasuje prostredníctvom obecného rozhlasu
s použitím zvukového záznamu na CD nosiči a hovoreným slovom,

Ďalšie dôležité telefónne čísla:

*

Veliteľ DHZ obce:

0910 302 862

*

Hasičská jednotka Kežmarok:

452 22 22

*

Hasičská jednotka Sp. St. Ves:

418 11 61

*

Elektráreň Prešov:

0800 123 332

*

Plynárne Košice:

0850 111 727

*

Vodárne Poprad:

772 95 48, 787 31 17

*

Polícia Sp. St. Ves:

482 23 33, 482 23 05

Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Orgány obce, fyzické a právnické osoby obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej
správy pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecne
záväzného nariadenia na úseku požiarnej ochrany obce.
2. V prípade, že subjekty nebudú rešpektovať ustanovenia tohto všeobecne záväzného
nariadenia, obec bude postupovať proti nim v súlade s platnou právnou normou,
využitím priestupkového konania, pripadne príslušných ustanovení trestného zákona.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
4. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce
Reľov, dňa 17. apríla 2010 uznesením č. 175/2010.

V Reľove dňa: 19.03.2010

František Dudžák
starosta obce

