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POŽIARNY PORIADOK OBCE 

Požiarny poriadok obce Dedina Mládeže je vypracovaný podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona 

NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 

36 písm. a) a § 37 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 

neskorších predpisov. 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

1. Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo 

zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú 

škody na majetku, životnom prostredí, alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená 

fyzická osoba alebo zviera. 

2. Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenia zdravia i závažné škody na majetku. Preto 

je povinnosťou každého požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispievať na ich 

zdolanie.  

3. Účelom „POŽIARNEHO PORIADKU OBCE“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, 

fyzickým osobám – podnikateľom, fyzickým osobám a orgánom obce, čím sa vytvoria 

podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného 

prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi 

udalosťami. 

4. Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými 

organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je 

vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako 

aj plniť opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie 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 preventívnych protipožiarnych kontrol ale aj pri preventívno-výchovnom 

pôsobení. Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi 

štátu na úseku ochrany pred požiarmi, najmä s Okresným riaditeľstvom Hasičského a 

Záchranného zboru v Komárne. 

6. Požiarny poriadok obce upravuje organizáciu ochrany pred požiarmi v obci a obsahuje1: 

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 dobrovoľného hasičského zboru obce, 

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. 

 

                                            
1 § 69 ods. 1 zákona č.314/2001 Z. z. 
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Článok 2 

Obec 

 

 Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi na základe §15 ods.1 zákona NR 

SR č. 314/ 2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov : 
a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh 

ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila, 

b) zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie 

záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ak ďalej nie 

je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-

technické vybavenie,  

c) zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru obce,  

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 prístupové komunikácie, ktoré 

sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,  

g) plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa ustanovené týmto 

zákonom vo vzťahu k vlastnému majetku,  

h) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť, 

 

Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom 

obvode v rozsahu na základe § 23 ods.1 zákona NR SR č. 314/ 2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov : 
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. 

 

 Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinnosti 

ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi na základe § 24 ods.1 zákona NR SR č. 314/ 

2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov : 
1. v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny 

požiarny dozor Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 

2. v rodinných domoch okrem bytov, obytných domov okrem bytov a v iných stavbách vo 

vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb. 

 

 

Článok 3 

Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci 

a jej miestnych častiach 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy: 

1. schvaľuje preventivára požiarnej ochrany obce a veliteľa „Obecného hasičského zboru“, 

2. schvaľuje vedúceho protipožiarnej hliadky obce a vedúcich kontrolných skupín, 

3. zriaďuje protipožiarnu hliadku obce, 

4. schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obcí, 
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5. prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia na 

skvalitnenie činnosti v tejto oblasti, 

6. zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so 

zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú: 

▪ obstarávanie technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, 

▪ vykonávanie údržby, opráv a kontrol technických a vecných prostriedkov ochrany pred 

požiarmi, 

▪ uhrádzanie miest pre preventivára požiarnej ochrany obce, členov kontrolných skupín 

ako aj ďalších funkcionárov, ktorí sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej 

prípravy, overenia odbornej spôsobilosti a zásahovej činnosti pri požiaroch, 

haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, 

7. schvaľuje „POŽIARNY PORIADOK OBCE“ a iné všeobecne záväzné nariadenia obce v 

oblasti ochrany pred požiarmi. 

 

Starosta obce 

 

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce najmä tieto úlohy: 

1. schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol, 

2. poskytuje pomoc na základe príkazu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti, 

3. rozhoduje o vylúčení vecí z používania a vydáva opätovný písomný súhlas na používanie 

vylúčenej veci z používania (až po odstránení nedostatkov ), 

4. prerokúva s príslušným Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru: 

▪ Návrh na zriadenie protipožiarnej hliadky obce namiesto „Obecného hasičského 

zboru“. 

5. spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh obce 

v oblasti ochrany pred požiarmi, 

6. konzultuje s príslušným Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru otázky 

aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov. 

 

 

Obecný úrad 

 

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad tieto úlohy: 

1. písomne vyhotovuje „Požiarny poriadok obce“, 

2. písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol, 

3. vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín obce, 

4. vyhotovuje menovacie dekréty pre preventivára požiarnej ochrany obce, vedúceho 

protipožiarnej hliadky,  

5. pri prejednávaní správ a informácii na úseku ochrany pred požiarmi pozýva funkcionárov 

Hasičského a záchranného zboru na zasadnutie orgánov obce, 

6. zabezpečuje účasť preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave, overenie 

odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na 

úseku ochrany pred požiarmi, 

7. zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol, 

8. vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení veci z používania, 

9. vyhotovuje oznámenie pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru o 

podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, 

10. zriaďuje ohlasovne požiarov v obci, 

11. plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov, 

12. oznamuje bezodkladne príslušnému Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného 
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zboru každý požiar, ktorí vznikol na území obce Dedina mládeže 

13. podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v obci, 

14. zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi, 

15. poskytuje potrebné informácie a údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany 

pred požiarmi, 

16. požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre 

prácu orgánov obce, 

17. zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy vecných prostriedkov 

ochrany pred požiarmi, 

 18. požaduje, resp. zabezpečuje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a  

       odstránenie porúch na požiarnych vodovodoch (hydrantoch), 

19. zabezpečuje účasť zamestnancov obecného úradu a poslancov na poradách a školeniach  

      organizovaných orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. 
 

Kontrolné skupiny obce 

 

 Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce preverujú 

dodržiavanie osobitných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, a to najmä na základe § 42 

ods.1 vyhlášky MV SR č. 121/ 2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov : 

 

1. dokumentáciu ochrany pred požiarmi, 

2. vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi, 

3. stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav 

únikových ciest a ich označenie, stav nástupných plôch a pod, 

4. skladovanie horľavých látok (plynných, kvapalných, pevných), 

5. umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných 

spotrebičov, 

6.vybavenie objektov prenosnými a pojazdnými hasiacimi prístrojmi a inými vecnými 

prostriedkami ochrany pred požiarmi (požiarne technické zariadenia – požiarne uzávery, 

elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenie 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 

odborné spôsobilé osoby o preverenie ich stavu. 
 
 

Protipožiarna asistenčná hliadka obce 

 

Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb . 
 

Opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb na základe § 12 ods.1 

vyhlášky MV SR č. 121/ 2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov: 

 

1. Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb podľa odseku 4, 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. 

2. Usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, v objektoch a na miestach, 
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ktoré nie sú na tieto účely určené, možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, 

ktorý sa posudzuje v rámci vydávania súhlasu na usporiadanie podujatí, na ktorých sa zúčastňuje 

väčší počet osôb. 

 

3. 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. 

4. Väčší počet osôb je viac ako 

a) 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových 

ihriskách a amfiteátroch, 

b) 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu, 

c) 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu, 

d) 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu. 

Protipožiarna asistenčná hliadka na základe § 19 ods.2 vyhlášky MV SR č. 121/ 2002 Z. z. o 

požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov : 

▪ dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru, 

▪ vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, 

privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým 

zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu. 

 

Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä na základe § 19 ods.3 vyhlášky MV SR č. 

121/ 2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov : 

▪ oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného podujatia, 

▪ oboznamujú sa s objektom a so 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 začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu, 

▪ preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na 

zabezpečenie ochrany pred požiarmi, 

▪ upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade 

bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany 

osôb. 

  

 Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec na základe § 19 ods.4 vyhlášky MV SR č. 121/ 

2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov z osôb, ktoré majú potrebné 

predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so 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 na základe § 19 ods.5 vyhlášky MV 

SR č. 121/ 2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov pri podujatiach, na ktorých 

sa zúčastňuje väčší počet osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom 

„PROTIPOŽIARNA HLIADKA“. 

 Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky na základe §  19 ods.6 vyhlášky MV SR č. 121/ 

2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov nebudú poverení inými úlohami ani 

výkonom činnosti, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh; ak sa protipožiarna asistenčná hliadka skladá 

z dvoch alebo z viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné 

činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená. 
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Preventivár požiarnej ochrany obce 
 

 Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto 

povinnosti na základe § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 314/ 2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov: 

1. organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v obci, 

2. školenie kontrolných skupín obce, 

3. vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, 

4. vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci. 

 

 

Článok 4 
Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol 

1. Obec Dedina Mládeže vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol 3 

člennú kontrolnú skupinu obce, 

2. Starosta obce menuje vedúceho kontrolnej skupiny po schválení Obecným zastupiteľstvom. 

3. Zoznam členov kontrolnej skupiny je súčasťou dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi. 

4. Preventívne protipožiarne kontroly sa uskutočňujú na základe vopred stanoveného plánu, 

tento plán schvaľuje starosta obce. 

5. Členovia kontrolnej skupiny obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sú 

oprávnení vstupovať do objektov, zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, 

nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje, vysvetlenia a potrebnú 

súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej 

osoby a fyzických osôb.2 

6. Kontrolná skupina obce Dedina Mládeže sa preukazuje na začiatku kontroly písomným 

poverením, ktoré vydáva obec a platí len spolu s občianskym preukazom. 

7. Písomné poverenie podpisuje starosta obce. 

8. Obec prostredníctvom kontrolnej skupiny obce preveruje dodržiavanie povinností 

ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi preventívnymi protipožiarnymi 

kontrolami:3 

a) v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nevykonáva 

štátny požiarny dozor podľa § 25 ods. 1 písm. a) a h) okresné riaditeľstvo, 

b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo 

vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb. 

9. Obec upozorňuje prostredníctvom kontrolnej skupiny obce pri vykonávaní preventívnych 

protipožiarnych kontrol fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby a 

fyzickej osoby-podnikateľa na zistené nedostatky, požaduje ich odstránenie bez zbytočného 

odkladu a na tieto účely poskytuje potrebné informácie a vysvetlenia. Nedostatky, ktoré 

nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolné skupiny obce oznamujú obci, ktorá 

rozhodnutím uloží lehoty na odstránenie nedostatkov. 

10. Obsah preventívnych požiarnych kontrol závisí od kontrolovaného subjektu, rozsahu 

objektov a vykonávaných činností v nich. Kontrolná skupina pri preventívnych 

protipožiarnych kontrolách preveruje najmä priestory, v ktorých sa skladujú tuhé horľavé 

látky, horľavé kvapaliny, horľavé plyny a steblovité horľavé látky, priechodnosť a 

vyhotovenie únikových ciest, prístup k rozvodným zariadeniam a hlavným uzáverom alebo 

vypínačom elektrickej energie, plynu a vody, umiestnenie a vykonávanie revízií hasiacich 

prístrojov, vybavenie hydrantových skríň a vykonávanie kontrol požiarnych vodovodov, 

                                            
2 § 69 ods. 1 zákona NR SR č.314/2001 Z. z. 
3 § 24 ods. 1 zákona NR SR č.314/2001 Z. z. 
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stav a naplnenie zdrojov požiarnej vody, umiestnenie trhacích hákov a nadstavovacích alebo 

výsuvných rebríkov v objektoch, dodržanie odstupových vzdialeností pri inštalácii 

lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla od horľavých konštrukcií, ukladanie horľavých 

materiálov v blízkosti lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla a na nich, zabezpečenie dozoru 

a obsluhy spotrebičov, zabezpečenie čistenia, kontroly a preskúšavania komínov. 

11. Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch právnických osôb alebo 

podnikajúcich fyzických osôb, kontrolná skupina, okrem uvedeného v bode 10, preveruje 

aj: vypracovanie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi so skutočným stavom, 

vykonávanie školenia pracovníkov o ochrane pred požiarmi, opatrenia na zabezpečenie 

ochrany pred požiarmi pri zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiaru. 

12. Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch na území obce Dedina Mládeže sa 

vykonávajú najmenej raz za 5 rokov. 

13. Nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru a tieto nemožno odstrániť bez zbytočného 

odkladu, kontrolná skupina obce oznamuje obci, ktorá na základe tohto oznámenia 

rozhodnutím uloží lehoty na odstránenie týchto nedostatkov. 

14. Ak obec uložila rozhodnutím opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, je povinná 

vykonať po uplynutí určenej lehoty prostredníctvom kontrolnej skupiny následnú 

preventívnu protipožiarnu kontrolu. 

15. V prípade, ak sa pri kontrole zistí, že kontrolovaný subjekt nesplnil opatrenia, oznámi to 

kontrolná skupina obci, ktorá o tom upovedomí príslušné okresné riaditeľstvo HaZZ. 

Článok 5 
Dobrovoľný hasičský zbor obce 

1. V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

v z znení neskorších predpisov obec nemusí zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce, ak 

počet obyvateľov obce je menší ako 500. Nakoľko počet obyvateľov obce Dedina Mládeže 

je menší ako 500, obec nemá zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce. 

 
Článok 6 

Prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov 

V obci na účely ochrany pred požiarmi sú tieto zdroje vody: 

Rozpísanie a miesta, kde sa nachádzajú hydranty (ulica, číslo domu): 

H č. l : križovatka Nám. 4. apríla a ul. Brigádnická  

H č. 2 : ul. Makarenkova č. 18  

H č. 3 : ul. Mičurinova č. 12  

H č. 4 : ul. Nová (pokračovanie ulice k futbalovému ihrisku)  

H č. 5 : ul. Fučíkova (na konci ulice pri futbalovom ihrisku) 

H č. 6 : ul. kpt. Nálepku (pri budove prezliekarne na futbalovom ihrisku) 

H č. 7 : ul. kpt. Nálepku č. 20 (križovatka ulice Jilemnického a kpt. Nálepku) 

H č. 8 : ul. Fučíkova č.2 (verejná zeleň pri obytnom dome 9 b. j.) 

H č. 9 : Nám. 4. apríla  (vo verejnej zeleni pred polyfunkčnou budovou) 

H č. l0 Malý Ostrov 4 

H č. 11 Malý Ostrov č.83 (zeleň pri miestnej komunikácii pri hrádzi). 

Hydrantová sieť v obci je podzemná. 

 

 

                                            

4 rieka Váh. 
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Článok 7 

Zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu 

v obci Dedina Mládeže 

1. Ohlasovňa požiarov je zriadená na Obecnom úrade Dedina Mládeže na adrese Obecný úrad 

Nám. 4. apríla č.7/8. Dedina Mládeže, č.t.: 035/ 777 91 31, mobil: + 421 918 873 241 starosta 

obce. 

2. Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom 

„OHLASOVŇA POŽIAROV“. 

3. Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť: 

a) adresu požiaru, 

b) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý, 

c) rozsah požiaru, 

d) ohrozenie osôb, 

e) prístupové cesty, 

f) meno, priezvisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je 

potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu pokiaľ nie sme v ohrození. 
 

4. Spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu: 

a) požiarny poplach sa v obci Dedina Mládeže vyhlasuje miestnym rozhlasom 

b) náhradný spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu je prostredníctvom sirény 

Článok 8 
Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci Dedina Mládeže 

1. Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v jej priľahlých častiach zabezpečuje 

jednotka Hasičského a záchranného zboru v Kolárove. V prípade ohlásenia požiaru ohlasovňou 

zasahuje podľa potreby Hasičský a záchranný zbor a ďalšie hasičské jednotky zvolané podľa 

požiarneho poplachového plánu okresu. 

2. Dôležité telefónne čísla: 
Hasičský a záchranný zbor: 150  

Zdravotná záchranná služba: 155  

Polícia: 158 

Integrovaný záchranný systém: 112  

Poruchy elektrickej siete: Západoslovenské elektrárne a.s., Nitra, Štefánikova 45 

0850 111 555, 0800 111 567 
Plynárenská poruchová služba: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Lieskovská cesta 

1519, Zvolen   0850 111 727, 0850 111 363 

Vodárenská poruchová služba:  

v pracovný čas 07:00 - 15:00 Tel.: 035/ 792 2703, 0911 773 274  

mimo pracovné hodiny: 15:00 - 07:00 Tel.: 035/ 770 0592 

 

Článok 9 
Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu 

1. Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa 

určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na 

zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných 
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pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Požiarny poplachový plán upravuje zaradenie 

hasičských jednotiek, vodární, plynární, elektrární, spojov a zdravotníckych zariadení do 

jednotlivých stupňov požiarneho poplachu a ich privolanie na zásah.. 

2. Požiarny poplachový plán vypracúva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v 

Komárne a výpisy na základe žiadosti doručuje príslušným obciam a právnickým osobám. 

Požiarny poplachový plán okresu je súčasťou dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi a 

tvorí prílohu požiarneho poriadku obce. Výpis z protipožiarneho poplachového plánu sa 

viditeľne umiestňuje k spojovaciemu prostriedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je 

obecný úrad. 

 

Článok 10 
Prehľadný situačný plán obce 

Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a 

zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch tvorí prílohu tohto požiarneho poriadku.  

 

       Článok 11 

Náhrada škody 

 

1. 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. 

 2. Náhrada škody podľa odseku 1 sa neposkytuje právnickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi a 

ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom. 

 3. Právo na náhradu škody podľa odseku 1 sa uplatňuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-

podnikateľa, v ktorej záujme 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 ktorého územnom obvode požiar vznikol. Ak zásah v záujme fyzickej 

osoby vykonala obec, uplatňuje sa toto právo u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje. 

4. Lehoty na uplatnenie náhrady škody podľa § 53 až 55 upravuje osobitný predpis. 5 

 

 

Článok 12 

Spoločné a záverečné ustanovenie 

 

1. Tento „Požiarny poriadok obce“ je v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi a zákonom o 

obecnom zriadení, ako aj s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na 

úseku ochrany pred požiarmi.  

2. Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú sídlo 

(trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri 

plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcimi z platnej právnej úpravy a z tohto 

Požiarneho poriadku obce.  

                                            

5 § 106 Občianskeho zákonníka v znení zákona  
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3. V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia nebudú dodržiavať 

ustanovenia tohto Požiarneho poriadku obce, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v 

súlade s platnou právnou úpravou. 

4. Zmeny a doplnky požiarneho poriadku obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

5. Požiarny poriadok obce Dedina Mládeže je vyvesený na úradnej tabuli v obci, ďalej je zverejnený 

na webovom sídle obce www.obecdedinamladeze.sk a Požiarny poriadok je na obecnom úrade 

prístupný každému. 

6. Tento požiarny poriadok bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom Dedina Mládeže 

dňa 22.06.2018 a nadobúda účinnosť jeho schválením. 

7. Schválením tohto Požiarneho poriadku obce stráca platnosť Požiarny poriadok obce schválený 

dňa 23.02.2018.  

 

Vypracoval: Ing. Imrich Csontos - ABT 

 

 

 

V Dedine Mládeže, dňa 22. júna 2018  

 

 

 

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová  

 starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu Komárno 

2. Prehľadný situačný plán obce Dedina Mládeže 

3. Ustanovenie preventivára obce 

4. Zoznam členov kontrolných skupín 

5. Zoznam objektov a priestorov právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov 

6. Zoznam objektov a priestorov, rodinných domov okrem bytov, obytných domov okrem    

      bytov a iné stavby vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb 

7. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol  


