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Obecné zastupiteľstvo obce Lipovom na základe ust. § 36 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších právnych predpisov   v y d á v a   toto

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č. 3/2015

ktorým sa ustanovuje 
POŽIARNY PORIADOK OBCE 

LIPOVÉ

 I. 
Úvodné ustanovenie

1. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  podrobnejšie  upravuje  niektoré  podmienky  pri
požiarnej  prevencii  a v prípade vzniku požiaru pri  jeho likvidácii,  dôležité  pre účinnú
ochranu života, zdravia a majetku fyzických a právnických osôb v katastrálnom území
Lipové. 

2. Požiare spôsobujú straty na životoch, majetku a poškodenie zdravia, preto je povinnosťou
fyzických  osôb,  občianskych  združení  a  všetkých  občanov požiarom predchádzať  a  v
prípade ich vzniku podieľať sa na ich likvidácii. 

3. Účelom  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  je  stanoviť  povinnosti  fyzických  a
právnických osôb, tak aby boli vytvorené podmienky pre účinnú ochranu života zdravia,
majetku pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami a poskytnutie pomoci pri ich
zdolávaní. 

 II.
Povinnosti obce

V zmysle § 15 zákona č. 314/2001 Z.z. je obec povinná: 

a) Podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváranie podmienok na plnenie úloh ochrany
pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila. 

b) Zriadiť obecný hasičský zbor na  zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť,
jeho materiálno-technické vybavenie. 

c) Zabezpečovať odbornú prípravu  obecného hasičského zboru. 
d) Vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce. 
e) Zabezpečiť  výstavbu a údržbu hasičskej  stanice,  alebo hasičskej  zbrojnice,  zabezpečiť

zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu
požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar. 

f) Označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou
zásahových ciest na vykonávanie hasičského zásahu hasičských jednotiek.

g) Vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.
h) Plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby ustanovené týmto zákonom

vo vzťahu k vlastnému majetku. 



i) Na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi si obec môže ustanoviť preventivára
požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred
požiarmi. 

 III.
Úlohy orgánov obce

Preventívne požiarne kontroly

1. V  súlade  so  zákonom  o  požiarnej  ochrane,  obec  za  účelom  preverenia  dodržiavania
povinnosti ustanovených predpismi o požiarnej ochrane, vykonáva preventívne požiarne
kontroly v objektoch právnických osôb, v rodinných domčekoch a iných objektoch vo
vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb. 

2. Obec vytvára na vykonávanie preventívnych  požiarnych kontrol kontrolné skupiny. 

3. Preventívne  požiarne  kontroly  sa  vykonávajú  najmenej  raz  za  tri  roky,  ak  požiarne
nebezpečenstvo kontrolovaných objektov nevyžaduje kratšiu lehotu. 

4. Kontrolné skupiny pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrolách preukazujú svoje
oprávnenie písomným poverením vydaným obecným úradom, ktoré platí len v spojení s
občianskym preukazom. 

5. Kontrolné skupiny pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol upozorňujú fyzické
osoby a príslušných pracovníkov právnických osôb na zistené nedostatky, požadujú ich
bezodkladné odstránenie a na tieto účely poskytujú potrebné informácie a vysvetlenia a
určujú lehoty na odstránenie nedostatkov. 

6. Kontrolné  skupiny  o  nedostatkoch,  ktoré  nemôžu  byť  bezodkladne  odstránené  pri
kontrole, spíšu záznam o zistených nedostatkoch a záznam predkladajú starostovi obce. 

IV.
Dokumentácia obce o ochrane pred požiarmi

Dokumentáciu obce o ochrane pred požiarmi tvoria:
a) požiarny poriadok obce,
b) dokumentácia o obecnom hasičskom zbore,
c) zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly,
d) oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol
a rozhodnutia obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí obce o
vylúčení vecí z používania,
e) plány preventívnych protipožiarnych kontrol,
f) zoznamy členov kontrolných skupín.

V.
Požiarny poriadok obce

1. Požiarny poriadok obce upravuje organizáciu ochrany pred požiarmi v obci a obsahuje



a) úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a v
jej miestnych častiach,
b) povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom na miestne podmienky, 
c) údaje o početnom stave a vybavení obecného hasičského zboru,
d) prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov,
e) zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci,
f) spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach v dennom a
nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru,
g) výpis z požiarneho poplachového plánu okresu,
h) prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a
zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch.

2.  Požiarny poriadok obce sa udržiava v súlade so skutočným stavom a dopĺňa sa podľa
potreby na základe poznatkov získaných pri zdolávaní  požiarov a po vykonaní  taktického
cvičenia.

3.  Požiarny poriadok obce sa umiestňuje na prístupnom mieste  a  zverejňuje sa spôsobom
obvyklým v obci.

4. Nástupné plochy sú trvalo viditeľne označené podľa osobitného predpisu7) a tabuľkou s
nápisom POZOR, NÁSTUPNÁ PLOCHA PRE VOZIDLÁ HASIČSKÝCH JEDNOTIEK.

  VI.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom   

a.) Ustanovuje preventivára požiarnej ochrany obce a schvaľuje vedúcich kontrolných skupín.
b.) Prerokúva správu o stave a plnení úloh požiarnej ochrany obce (odporúča sa aspoň 1 x
ročne).
d.)  Ustanovuje  protipožiarne  hliadky  obce  v  období  zvýšeného  nebezpečenstva  požiaru
(obdobie dlhotrvajúceho sucha, žatevné obdobie a pod.)
e.) Schvaľuje zloženie kontrolných skupín a raz ročne ich zloženie aktualizuje. 

VII.
Starosta obce Lipové

a.) Rozhoduje o vylúčení veci z používania a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov,
ktoré môžu viesť k vzniku požiaru. 
b.)  Rozhoduje o uložení  povinnosti  poskytnúť  osobnú, alebo vecnú pomoc pri  požiaroch,
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. 

VIII.
Obecný úrad v Lipovom

a.) Oznamuje termín vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol vedúcim objektov a
občanom. 
b.) Vydáva oprávnenia členom kontrolných skupín.
c.) Zabezpečuje vyhodnotenie výsledkov preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá
starostovi návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
d.) Oznamuje príslušnému okresnému riaditeľstvu HaZZ nesplnenie uložených opatrení zo
strany organizácie.



e.) Zodpovedá za uloženie dokumentácie o ochrane pred požiarmi obce. 
f.) Zriaďuje dostatočný počet ohlasovní požiarov v obci. 
g.) Zabezpečuje spoluprácu s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru vo
veci aplikácie predpisov o ochrane pred požiarmi. 

IX.
Preventivár požiarnej ochrany

Pri vytváraní viac ako troch kontrolných skupín sa odporúča ustanoviť preventivára
požiarnej ochrany obce. Ustanovuje ho obecné zastupiteľstvo. Preventivár požiarnej ochrany
obce plní najmä tieto úlohy: 
● spracúva a vyhodnocuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol
● navrhuje obecnej rade zloženie kontrolných skupín
● organizačne zabezpečuje činnosť kontrolných skupín
● v určených termínoch vyhodnocuje výsledky preventívnych protipožiarnych kontrol a 
   predkladá obecnému úradu alebo starostovi obce návrhy na vykonanie príslušných opatrení
● zabezpečuje a vykonáva školenie členov kontrolných skupín

Pri  plnení  týchto  úloh  preventivár  požiarnej  ochrany  obce  úzko  spolupracuje  s
dobrovoľnými združeniami občanov na úseku požiarnej ochrany. 

X.
Kontrolná skupina

Obec  vytvára  na  vykonávanie  preventívnych  protipožiarnych  kontrol  kontrolné
skupiny  obce,  do  ktorých  zaraďuje  fyzické  osoby  s  ich  súhlasom.  Prostredníctvom
kontrolných  skupín  obec  upozorňuje  kontrolované  osoby  na  nedostatky  a  požaduje  ich
odstránenie bez zbytočného odkladu. Nedostatky,  ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného
odkladu, kontrolná skupiny oznámi obci a táto svojím rozhodnutím uloží ich odstránenie v
stanovených lehotách. Obec rozhoduje aj o inštitúte vylúčenia veci z používania, zastavenia
prevádzky.  Členovia  kontrolných  skupín  pri  vykonávaní  preventívnych  protipožiarnych
kontrol sú oprávnení vstupovať do objektov a zariadení:

1) právnických  osôb,  v  ktorých  nevykonáva  štátny  požiarny  dozor  okresné  riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru

2) rodinných domov okrem bytov
3) obytných domov okrem bytov
4) iných stavieb vo vlastníctve, alebo užívaní fyzických osôb.     

Ďalej  sú  oprávnení  vykonať  potrebné  zisťovanie  a  úkony,  nazerať  do  príslušnej
dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a
ostatných zamestnancov organizácií a občanov. Členovia kontrolných skupín pri plnení  úloh
preukazujú  svoje  oprávnenie  poverením  obecného  úradu,  ktoré  platí  len  v  spojení  s
občianskym preukazom. 

Osoby  poverené  plnením  úloh  na  úseku  požiarnej  ochrany  sú  povinné  zachovať
mlčanlivosť o skutočnostiach,  ktoré vo všeobecnom záujme zúčastnených, alebo v záujme
zúčastnených osôb majú zostať utajené pred nepovolanými osobami. Povinnosť mlčanlivosti
trvá aj po splnení úlohy alebo po skončení pracovného pomeru 3 roky. 



XI.

Plánovanie preventívnych protipožiarnych kontrol

Obec  vykonáva  preventívne  protipožiarne  kontroly  podľa  vlastného  plánu  a  to
najmenej raz za päť rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb v obci
nevyžaduje kratšiu dobu. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol spracúva preventivár
PO obce a schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

Vykonávanie a náplň preventívnych protipožiarnych kontrol

Preventívne protipožiarne kontroly sa vykonávajú vo všetkých priestoroch v určených
objektoch  organizácie.  U  občanov  sa  tieto  kontroly  vykonávajú  v  rodinných  domoch  (s
výnimkou  priestorov  na  bývanie),  chatách,  chalupách  a  ďalších  objektoch  (garáže,
hospodárske budovy, dielne a pod.). Obecný úrad oznamuje termín vykonania preventívnych
protipožiarnych kontrol  vedúcim organizácie, spôsobom v mieste obvyklým. Pri vykonávaní
preventívnych, protipožiarnych kontrol  kontrolné skupiny preverujú dodržiavanie povinností
vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi najmä:
1) Vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi
2) Dokumentácia ochrany pred požiarmi
3) Skladovanie horľavých látok a horenie podporujúcich
4) Stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav

únikových ciest a ich označovanie
5) Vybavenie objektov  hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred

požiarmi a vykonávanie ich pravidelných technických prehliadok
6) Umiestnenie  a inštalácia  tepelných ,  elektrických,  elektrotepelných,  plynových a iných

spotrebičov
7) Plnenie podmienok na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v priestoroch, v ktorých občan

poskytuje služby, alebo vykonáva inú podnikateľskú činnosť.    

Pri  preventívnych  protipožiarnych  kontrolách  v  objektoch  organizácie,  kontrolné
skupiny preverujú aj  dokumentáciu ochrany pred požiarmi  (požiarny poriadok pracoviska,
požiarne  poplachové  smernice  a  pod.),  vykonávanie  školenia  o  ochrane  pred  požiarmi,
odbornej  prípravy  zamestnancov  zaradených  do  protipožiarnych  hliadok,  zabezpečenie
ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase a pod.

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. 

Ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Kontrolné skupiny pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol upozorňujú
občanov  a  príslušných  zamestnancov  organizácií  na  zistené  nedostatky  a  požadujú  ich
bezodkladné odstránenie. Kontrolné skupiny nemajú právomoc na výkon štátnej správy na
danom úseku.  Nedostatky  zistené  pri  preventívnej  protipožiarnej  kontrole,  ktoré  nemožno



odstrániť  bezodkladne,  sa  oznamujú  preventivárovi  požiarnej  ochrany  obce  v  zápisnici  z
preventívnej protipožiarnej kontroly. 

Na  odstránenie  zistených  nedostatkov,  ktoré  môžu  viesť  k  vzniku  požiaru  alebo
sťaženiu  záchrany osôb a  majetku,  je  starosta  obce  oprávnený uložiť  príslušné  opatrenia.
Plnenie týchto opatrení sa preveruje najmä kontrolnými obhliadkami. 

Ak sa pri  následnej preventívnej  protipožiarnej  kontrole  zistí,  že uložené opatrenia
neboli  splnené,  uvedú  kontrolné  skupiny  túto  skutočnosť  v  príslušnej  časti  zápisnice  o
kontrole  („Záznam o  vykonaní  kontrolnej  dohliadky“)  a  odovzdajú  ju  na  ďalšie  riešenie
obecnému úradu alebo starostovi obce prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce. 

Nesplnenie  uložených  opatrení  občanov  je  kvalifikované  ako  priestupok  na  úseku
ochrany  pred  požiarmi,  ktorý  obecný  úrad  ohlási  príslušnému  okresnému  riaditeľstvu
Hasičského a záchranného zboru, ktoré potom postupuje podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi.

XII.
Vylúčenie veci z používania a zastavenie prevádzky

Ak vec vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto
nebezpečenstva nestačia iné opatrenia, rozhoduje starosta obce o vylúčení z používania. 

Ak  bezprostredné  nebezpečenstvo  vzniku  požiaru  vyvoláva  prevádzka  a  na
odstránenie  tohto  nebezpečenstva  nestačia  iné  opatrenia,  môže  starosta  obce  navrhnúť
okresnému riaditeľstvu HaZZ vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky, to isté platí, ak by v
prípade vzniku požiaru bola znemožnená záchrana osôb alebo majetku.

Proti rozhodnutiu o vylúčení veci z používania možno podať odvolanie na okresné
riaditeľstvo  do  troch  dní  odo  dňa  doručenia  písomného  vyhotovenia  tohto  rozhodnutia.
Odvolanie nemá odkladný účinok. Odvolací orgán o ňom rozhodne bezodkladne. 

Používať vec, ktorá bola vylúčená z používania alebo obnoviť zastavenú prevádzku,
možno až po odstránení  nedostatkov vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo vzniku
požiaru a len s písomným súhlasom orgánu, ktorý vylúčil vec z používania alebo rozhodol o
zastavení prevádzky. 

XIII.
Zápisnica z preventívnej protipožiarnej kontroly

Neoddeliteľnou súčasťou každej preventívnej protipožiarnej kontroly je spracovanie
zápisnice,  do  ktorej  sa  zaznamenávajú  všetky  zistené  požiarne  nedostatky,  ktoré  nebolo
možné odstrániť počas preventívnej požiarnej kontroly. Zápisnicu vyhotoví vedúci kontrolnej
skupiny  v  dvoch  vyhotoveniach  ihneď  po  vykonaní  kontroly.  Druhopis  odovzdá  vedúci
kontrolnej skupiny vedúcemu objektu organizácie alebo občanovi a prvopis preventivárovi
požiarnej  ochrany  obce.  Na  základe  zápisnice  predkladá  preventivár  požiarnej  ochrany
obecnému úradu návrh opatrení  a  lehoty na odstránenie  zistených nedostatkov.  Opatrenia
obce je nevyhnutné doručiť občanovi alebo vedúcemu objektu organizácie. 

V prípade,  že pri  kontrole neboli  zistené žiadne nedostatky v zabezpečení  ochrany
pred požiarmi, zápisnica sa nespracúva. O takých kontrolách sa odporúča obci viesť evidenciu
s  uvedením  užívateľa  objektu,  prípadne  jeho  názov,  dátum  kontroly,  podpis  vedúceho
kontrolnej skupiny a užívateľa objektu. 



XIV.
Odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce

Odborná  príprava  preventivárov  požiarnej  ochrany  obce  zabezpečuje  okresné
riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  spolupráci  s  okresným  výborom  DPO,
prípadne  inými  dobrovoľnými  združeniami  občanov  na  úseku  PO.  Preventivári  požiarnej
ochrany obce, ktorí nie sú absolventi stredných škôl požiarnej ochrany, alebo vysokých škôl v
študijnom   odbore  požiarna  ochrana,  alebo  nie  sú  príslušníkmi  Hasičského  záchranného
zboru,  sa po ustanovení do funkcie podrobujú odbornej príprave.  O absolvovaní  odbornej
prípravy vydá okresné riaditeľstvo HaZZ osvedčenie. 

Ak obec neustanoví preventivára požiarnej ochrany, mal by sa na odbornej príprave
zúčastniť určený vedúci kontrolnej skupiny. 

Školenie členov kontrolných skupín

Školenie členov kontrolných skupín zabezpečuje a vykonáva preventivár požiarnej ochrany
obce. Doporučuje sa v rozsahu 6 hodín ročne. Školenie členov kontrolných skupín obsahuje
najmä výklad o: 
●  Povinnostiach organizácií a občanov na úseku o ochrane pred požiarmi
●  Úlohách členov kontrolných skupín a ich oprávneniach a povinnostiach
●  Dokumentácii o ochrane pred požiarmi v organizáciách
●  Školenie o ochrane pred požiarmi
●  Protipožiarna bezpečnosť pri skladovaní horľavých a horenie podporujúcich látok
●  Protipožiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla
●  Únikových cestách a prístupových cestách k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, 
     plynu a vody
●  Vybavením objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami požiarnej 
    ochrany. 

XV.
Obecný hasičský zbor

Obec Lipové, vzhľadom na počet obyvateľov, nemá  zriadený obecný hasičský zbor.
Zabezpečenie  ochrany  pred  požiarmi  v obci  vykonáva  protipožiarna  hliadka  obce
a preventivár obce.

XVI.
Zdroje požiarnej vody

Zdrojom požiarnej vody v zastavanej  časti obce je obecný vodovod. 
Zdrojom  požiarnej  vody  v časti  obce  je  odvodňovací  kanál  -   Okoličansko  –

komárňanský kanál.

XVII.
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb na úseku požiarnej ochrany

Povinnosti občanov

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, požiarne
uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi. 

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 požiaru. 

f) Strpieť umiestnenie signalizačného  alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely
ochrany  pred  požiarmi  za  primeranú  náhradu  –  ustanovenie  osobitných  predpisov  o
náhrade škody týmto nie sú dotknuté. 

g) Zabezpečovať  pravidelné  čistenie  komínov   a  vykonávanie   kontroly  komínov  v  jej
objektoch alebo priestoroch.

h) Zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou
lokálneho  spotrebiča  palív  na  ústredný alebo etážový zdroj  tepla,  pred zmenou  druhu
paliva alebo stavebných úpravách na telese komína.  

i) Umožniť  orgánom  štátneho  požiarneho  dozoru  vykonávanie  potrebných  úkonov  pri
zisťovaní príčin požiaru. 

Fyzická osoba nesmie

a) Fajčiť alebo používať otvorený oheň 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.
d) Vykonávať  činnosti,  na  ktorých  výkon  nemá  osobitné  oprávnenie  alebo  odbornú

spôsobilosť,  ktoré z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonanie podľa
osobitných predpisov. 

e) Poškodzovať,  zneužívať  alebo  sťažovať  prístup  k  požiarno-technickým  zariadeniam,
alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení
najmä elektrickej energie, plynu alebo vody. 

f) Vyvolávať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku. 

Povinnosti občanov v súvislosti so zdolávaním požiaru

a) Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb.
b) Uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho

šírenia. 
c) Ohlásiť bezodkladne na určenom mieste zistený  požiar alebo zabezpečiť jeho ohlásenie. 
d) Poskytnúť osobnú pomoc hasičskej jednotke na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej

jednotky alebo orgánov obce. 
e) Na  výzvu  veliteľa  zásahu  ,  veliteľa  hasičskej  jednotky  okresného  riaditeľstva  alebo

orgánov obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné
potrebné na zdolávanie požiaru. 

f) Ak sú  s  poskytnutím  vecnej  pomoci  spojené  výdavky,  patrí  tomu,  kto  ich  poskytol,
náhrada výdavkov. 



g) Vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosti na
vykonanie  opatrení  nevyhnutných  na  zdolávanie  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. 

h) Ak  je  nevyhnutné  na  účely  cvičenia  hasičskej  jednotky,  vlastník  (správca,  užívateľ)
nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť.

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
vykonávajúcich podnikateľskú činnosť

1. Vo svojich  prevádzkach  sú  povinní  inštalovať  a  obstarávať  v  potrebnom množstve  a
druhoch hasiace prístroje, požiarne vodovody a iné vecné prostriedky požiarnej ochrany.

2. Počínať  si  tak,  aby  nedochádzalo  k  vzniku  požiarov,  najmä  pri  používaní  tepelných,
plynových, elektrických a iných spotrebičov, pri skladovaní a používaní horľavých látok, 

3. Dodržiavať  zásady  požiarnej  bezpečnosti  pri  činnostiach  spojených  so  zvýšeným
požiarnym nebezpečenstvom alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 

4. Zabezpečiť dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, plniť z nich vyplývajúce príkazy,
zákazy a pokyny a vykonávať pravidelnú kontrolu ich plnenia. 

5. Oznámiť  bezodkladne  každý  požiar,  ktorý  vznikol  v  objektoch,  priestoroch  alebo  na
veciach v jej správe, vlastníctve alebo užívaní na jednotku OR HaZZ a na Obecný úrad v
Lipovom. 

6. Vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom ustanovenú dokumentáciu
ochrany pred požiarmi. 

7. Umožniť  kontrolným  skupinám  vykonávať  preventívne  protipožiarne  kontroly  na
overenie dodržiavania predpisov o ochrane pred požiarmi v objektoch v ich vlastníctve
alebo užívaní a odstrániť zistené nedostatky v lehote určenej týmito orgánmi.

8. Je zakázané vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. 

XVIII.
Ohlasovanie požiarov

1. Ohlasovňa požiarov sa umiestňuje v objekte alebo v priestore, v ktorom je zabezpečená
nepretržitá služba najmenej počas prevádzky; označuje sa viditeľne nápisom OHLASOVŇA
POŽIAROV. Ohlasovňa požiarov je  umiestnená  v budove Obecného úradu v Lipovom v
kancelárii referenta.  

2.  Ohlasovňa  požiarov  má  spojovacie  prostriedky  na  ohlásenie  vzniku  požiaru,  ako  aj
zariadenie  na  vyhlasovanie  požiarneho  poplachu  spôsobom  uvedeným  v  požiarnych
poplachových smerniciach.

3. V ohlasovni požiarov je uložená potrebná dokumentácia, najmä
a) požiarne poplachové smernice,
b) telefónne čísla štatutárneho zástupcu právnickej osoby a ďalších určených zodpovedných
vedúcich zamestnancov



Dôležité telefónne čísla – pohotovostné služby: 

Obecný úrad v Lipovom 035/7796184
Starosta obce po pracovnej dobe 0907/753685; 0917/196314
Zástupca starostu po pracovnej dobe 0907/828680; 0944/501503
OR HaZZ Komárno 150; 037/6416332
Polícia – OR Komárno 158; 
Rýchla zdravotnícka pomoc 155; 
SOS 112
Vodárne ZVaK 035/7922601
Elektrárne ZSE poruchy .0800111567
Plynárne SPP a. s. pohotovosť .0850111727

XIX.
Dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi 

(§ 36 vyhláška MV S č. 121/2002 Z.z.)

Dokumentáciu o ochrane pred požiarmi tvoria: 
a.) Požiarny poriadok obce (§ 37 vyhlášky č. 121/2001 Z.z.)
b.)  Zoznam  objektov  a  priestorov,  v  ktorých  sa  vykonávajú  preventívne  protipožiarne
kontroly
c.)  Oznámenia  o  nedostatkoch  zistených  pri  vykonávaní  preventívnych  protipožiarnych
kontrol  a rozhodnutia obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí
obce o vylúčení veci z používania
d.) Plán preventívnych protipožiarnych kontrol
e.) Zoznam členov kontrolných skupín

Dokumentácia požiarnej ochrany je uložená na obecnom úrade. 

XX.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Orgány obce, fyzické a právnické osoby, úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri
plnení  úloh  vyplývajúcich  z  platnej  právnej  úpravy  a  tohto  všeobecne  záväzného
nariadenia na úseku ochrany pred požiarmi v obci. 

2. V  prípade  porušenia  ustanovenia  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia,  obec  bude
postupovať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred
požiarmi. 

3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Lipovom. 
4. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lipovom dňa 29. 06.2015
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. 07. 2015

V Lipovom dňa . 29. 06. 2015

Spracovala: Anna Hocková
                        technik PO                                                               Dáša Kovácsová
                                                                                                           starostka obce



Prílohy: Vzor č. 1: Poverenia členov kontrolnej skupiny na vykonanie kontroly
Vzor č. 2: Zápisnice z preventívnej protipožiarnej kontroly 
Vzor č. 3: Rozhodnutia o uložení nápravných opatrení



Vzor č. 1:
OBECNÝ ÚRAD V LIPOVOM

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

POVERENIE

     Obecný úrad Lipovom v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi, poveruje členov kontrolnej skupiny v zložení: 

1) ..........................................................      –      vedúci kontrolnej skupiny
2) ..........................................................      –      člen kontrolnej skupiny
3) ..........................................................      –      člen kontrolnej skupiny

vykonať preventívnu požiarnu kontrolu,

     za účelom preverenia plnenia povinností právnických a fyzických osôb na úseku požiarnej
ochrany, ktoré vyplývajú z ustanovení zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v
objektoch právnických a fyzických osôb na území obce. 

     Podľa § 69 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi členovia kontrolnej
skupiny  sú  oprávnení  vstupovať  do  objektov  a  zariadení,  vykonať  potrebné  zisťovanie  a
nazerať do príslušnej dokumentácie. 

                                                                                                .........................................
                                                                                                     starosta obce Lipové



Vzor č. 2:
OBECNÝ ÚRAD V LIPOVOM

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo j. .............................................                      V .............................. dňa .............................

Z Á P I S N I C A

z preventívnej protipožiarnej kontroly vykonanej podľa § 23 písm. a) zákona  č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi. 

Kontrolovaný subjekt (názov)
..........................................................................................................................................

Majiteľ kontrolovaného subjektu
..........................................................................................................................................

Preventívnu požiarnu kontrolu vykonali: 
                                                                  .........................................................................

                                                                               ........................................................................................

                                                                               ........................................................................................ 

Dátum kontroly: .................................................................................................................

Pri kontrole bol(i) prítomný(í) ...........................................................................................

Zistené nedostatky: (uvedú sa zistené nedostatky) 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

–––––––––––––––––––––––––––                                             ––––––––––––––––––––––––––
     za kontrolnú skupinu                                                                            vlastník 



Vzor č. 3: 
OBECNÝ ÚRAD V LIPOVOM

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo j. ............................................                      V ............................... dňa .............................

ROZHODNUTIE

     Obecný úrad v Lipovom podľa § 24 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z.z.  o ochrane pred
požiarmi

u k l a d á 

Právnickej osobe (podnikajúcej fyzickej osobe) ..................................................... opatrenia na
odstránenie nedostatkov zistených počas preventívnej protipožiarnej kontroly dňa ...................

Zistené nedostatky – termín odstránenia: 

1) .................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................

ODÔVODNENIE

Kontrolná skupina  Obce Lipové počas preventívnej protipožiarnej kontroly dňa .....................
zistila  horeuvedené nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu.
Vzhľadom na vyššie  uvedené skutočnosti  Obecný úrad  v  Lipovom rozhodol  tak,  ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Obecný 
úrad  v Lipovom.

Odvolanie má odkladný účinok. 

                                                                                                             Starosta obce Lipové



                                                        
Štvrtý oddiel

Dokumentácia obce o ochrane pred požiarmi

§ 36

Dokumentáciu obce o ochrane pred požiarmi tvoria
a) požiarny poriadok obce,
b) dokumentácia o obecnom hasičskom zbore,
c) zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly,
d)  oznámenia  o  nedostatkoch  zistených  pri  vykonávaní  preventívnych  protipožiarnych  kontrol  a
rozhodnutia obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí obce o vylúčení
vecí z používania,
e) plány preventívnych protipožiarnych kontrol,
f) zoznamy členov kontrolných skupín.

§ 37
Požiarny poriadok obce

(1) Požiarny poriadok obce upravuje organizáciu ochrany pred požiarmi v obci a obsahuje
a) úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci  a v jej
miestnych častiach,
b) povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom na miestne podmienky, 
c) údaje o početnom stave a vybavení obecného hasičského zboru,
d) prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov,
e) zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci,
f) spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach v dennom a nočnom
čase so zreteľom na zdolávanie požiaru,
g) výpis z požiarneho poplachového plánu okresu,
h)  prehľadný  situačný  plán  obce  a  jej  priľahlých  častí  s  popisom  názvov  ulíc,  čísiel  domov  a
zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch.

(2) Požiarny poriadok obce sa udržiava v súlade so skutočným stavom a dopĺňa sa podľa potreby na
základe poznatkov získaných pri zdolávaní požiarov a po vykonaní taktického cvičenia.

(3) Požiarny poriadok obce sa umiestňuje na prístupnom mieste a zverejňuje sa spôsobom obvyklým
v obci.

(4) Nástupné plochy sú trvalo viditeľne označené podľa osobitného predpisu7) a tabuľkou s nápisom
POZOR, NÁSTUPNÁ PLOCHA PRE VOZIDLÁ HASIČSKÝCH JEDNOTIEK.
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