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Mesto Zlaté Moravce vydáva v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred po
žiarmi v znení neskorších predpisov,§ 15, odsek 1, písm. d)
a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, §37,
„Požiarny poriadok mesta Zlaté Moravce".
Článok 1.
Všeobecné ustanovenia
A. Vymedzenie niektorých pojmov:

a) Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo
zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom
vznikaj ú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo
usmrtená fyzická osoba alebo zviera.
b) Nežiadúca udalosť je stav, keď dôjde k úmrtiu alebo k poškodeniu zdravia, majetku alebo
životného prostredia alebo k ich bezprostrednému ohrozeniu, alebo k bezprostrednému
ohrozeniu života.
c) Hasičská zbrojnica je budova s materiálnym vybavením a technickým zabezpečením,
ktorá j e spravidla bez personálu, určená na uskladnenie hasičskej techniky a vecných
prostriedkov a na vykonávanie odbornej prípravy a výcviku.
d) Požiarne zariadenia sú požiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje, požiarne uzávery,
zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia na dodávku vody
na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne
výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb
a zásah.
e) Hasičská technika sú všetky druhy pohyblivých technických prostriedkov (hasičských
automobilov, hasičských prívesov, hasičských kontajnerov, záchranných člnov a ostatná
technika), ktoré sa používajú pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác pri
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
f) Vecné prostriedky sú technické prostriedky a zariadenia, ktoré slúžia na odber hasiacej
látky z j ej zdroja, na dopravu a riadenie prietoku hasiacej látky na požiarisko, záchranu
osôb, uvoľňovanie a na rozoberanie konštrukcií pri zásahu.
g) Zásah j e súbor činností zameraných na likvidáciu požiaru a na vykonávanie záchranných
prác pri nežiaducich udalostiach; trvá od vyhlásenia poplachu hasičskej j ednotke po
odchod hasičskej jednotky z miesta zásahu.
h) Záchranné práce sú činnosti na odvrátenie alebo obmedzenie bezprostredného pôsobenia
účinkov alebo následkov požiaru alebo nežiaducej udalosti na osoby, zvieratá a majetok
alebo životné prostredie; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.
i) Akcieschopnosť hasičskej jednotky je organizačná, technická a odborná pripravenosť
hasičskej j ednotky na vykonanie účinného zásahu.
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j) Operatívne riadenie j e súbor právomocí a riadiacich činností realizovaných na mieste
zásahu.
B) Úvodné ustanovenie :

1) Požiare, havárie a iné mimoriadne udalosti spôsobuj ú straty na životoch, poškodenie
zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných
orgánov, obcí1, právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb
požiarom, haváriám a iným mimoriadnym udalostiam predchádzať a v prípade ich vzniku
prispieť na ich lokalizáciu, likvidáciu (zdolávanie).
2) Účelom „Požiarneho poriadku mesta Zlaté Moravce" je stanoviť povinnosti právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, fyzickým osobám a orgánom mesta, 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.
3) Orgány mesta, právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby zabezpečujú
plnenie povinnosti vyplývajúcich pre nich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na jeho základe (viď.
príloha č.1), z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a
všeobecne záväzných nariadení mesta na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je
„Požiarny poriadok mesta Zlaté Moravce".
Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi j e neoddeliteľnou súčasťou
riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti.
4) Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými
organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je
vykonávať opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť
opatrenia uložené orgánmi mesta na odstránenie zistených nedostatkov.
5) Mesto Zlaté Moravce 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, preventívno
výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov protipožiarnej hliadky mesta. 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 Zlatých Moravciach.
C)Obec

1:

1) Povinnosťou mesta na úseku ochrany pred požiarmi je:
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 záchran
ných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho
akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
c) vymenovať a odvolávať veliteľa dobrovoľného hasičského zboru,
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ďalšom názov

„obec" nahradená aktuálnym pojmom „mesto"
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d) zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru mesta, ktorá j e zameraná
na dosiahnutie znalostí, zručností, fyzickej zdatnosti a návykov potrebných na vykonávanie
činností pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác pri požiaroch a nežiaducich
udalostiach :
základnú prípravu členov v rozsahu 40 hodín vykonáva právnická osoba alebo fyzická
•
osoba - podnikateľ, ktorá má na j ej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom,
•
základná príprava členov sa skončí teoretickou skúškou a praktickou skúškou pred
komisiou, ktorú určí zriaďovateľ,
•
odborná spôsobilosť veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce sa požaduje pred
zaradením do funkcie a overuje sa skúškami pred skúšobnou komisiou a preukazuj e sa
osvedčením
e) vypracovať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta,
f) zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na
hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave,
g) zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť vzniknutý požiar alebo
mimoriadnu udalosť,
h) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové komunikácie, ktoré sú
súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských j ednotiek
(lokalizáciu, likvidáciu požiaru),
i) plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa v zmysle platnej právnej úpra
vy v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,
j) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.
2) Mesto vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom ob
vode v rozsahu:
1) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
2) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku
požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a maj etku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
3) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
4) určuje veliteľa zásahu.
3) Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je kontrola dodržiavania povinností
ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi:
1) v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, 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.
4) Mesto vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny
mesta, do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich
odborné predpoklady. Mesto ustanovuj e vedúceho kontrolnej skupiny mesta a zabezpečuje
ich školenie.
5) Mesto upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín mesta pri vykonávaní preven
tívnych 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.
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6) Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú najmenej raz za päť
rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb v meste nevyžaduje
kratšiu lehotu.

7) Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi mesto spolupracuje s dobrovoľným hasič
ským zborom mesta.
Článok II.
Úlohy orgánov, inštitúcií mesta a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred
požiarmi v meste a jej miestnych častiach
A) Mestský úrad Mesta Zlaté Moravce

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní Mestský úrad Mesta Zlaté Moravce
tieto úlohy:
1) zabezpečuje proces spracovania a schvaľovania :
- požiarneho poriadku mesta,
- menovacieho dekrétu pre preventivára požiarnej ochrany mesta ,
- vyhotovenie písomného poverenia pre členov kontrolných skupín mesta.
2) pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutia orgánov mesta pri prejednávaní
správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi,
3) zabezpečuje účasť preventivára požiarnej ochrany mesta na odbornej príprave, overení od
bornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úse
ku ochrany pred požiarmi,
4) vyhotovuje oznámenie pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
5) vyhotovuje návrh pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na
vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky,
6) oznamuje bezodkladne príslušnému Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného
zboru každý požiar, ktorý vznikol na území mesta,
7) podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v meste,
8) mesto zriadi na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchran
ných prác dobrovoľný hasičský zbor mesta. Veliteľa dobrovoľného hasičského zboru
mesta vymenúva a odvoláva mesto. Mesto môže požiadať o zaradenie dobrovoľného hasič
ského zboru mesta do kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce prostredníctvom
Dobrovoľnej požiarnej ochrany.
9) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie mesta o ochrane pred po
žiarmi,
1 O) poskytuje potrebné informácie a údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti och
rany pred požiarmi,
11) zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky
a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
12) požaduje, resp. zabezpečuje od správcov vodovodov vykonanie predpísaných kontrol
a odstránenie porúch na požiarnych vodovodoch (hydrantoch),
B) Primátor mesta:
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní primátor mesta najmä tieto úlohy:
1) ustanovuje a menuje preventivára mesta - viď. príloha č. 11,
2) schvaľuje a menuje protipožiarnu kontrolnú skupinu mesta,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

schvaľuje a menuje protipožiarnu asistenčnú hliadku mesta, ak mesto nezriaďuje mestský
hasičský zbor. Ak sa protipožiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých
členov, určuje jej vedúceho.
schvaľuje Požiarny poriadok mesta Zlaté Moravce,
schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol mesta,
rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych
požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
poskytuje pomoc na základe príkazu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti,
rozhoduje o vylúčení vecí z používania a po odstránení nedostatkov vydáva opätovný
písomný súhlas na používanie vylúčenej veci z používania ,
rozhoduje o podaní návrhu na zaradenie prevádzky do výkonu štátneho požiarneho dozo
ru vykonávaného okresným riaditeľstvom HaZZ v Zl. Moravciach, v prípade ak činnosť
prevádzky vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiarov,

C) Mestské zastupiteľstvo:

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste mestské zastupiteľstvo zabezpečuje v roz
počte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku
ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú:
a) obstarávania hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred po
žiarmi,
b) vykonávania údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných pros
triedkov ochrany pred požiarmi.
D) Dobrovoľný hasičský zbor obce (mesta, v ďalšom DHZO)

1) Vznik DHZO
•
Dňa 28.4.2017 sa konala ustanovujúca schôdza DHZO v Chyzerovciach.
•
Listom č.260/2017-I/5a zo dňa 15.8.2017 pridelila Dobrovoľná požiarna ochrana SR
v Bratislave identifikačné číslo IČO 001774747240 pre DHZO.
•
Uznesením č. 735/2017 z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 28.9.2017 bol vymenovaný veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté
Moravce - Chyzerovce a bolo zvolených 9 členov tohto zboru viď. príloha č. 2
•
Listom č. KRHZ-NR-OPT-534-037/2017 zo dňa 7.11.2017 oznámilo MV SR KRHaZZ
v Nitre zaradenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Zlaté Moravce do kategórie C
viď. príloha č. 3 .
-

2) DHZO je súčasťou celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na
území Slovenskej republiky v zmysle §3 ods. 1 vyhlášky MV SR č.611/2006 Z. z. o hasič
ských jednotkách v znení neskorších predpisov.
3) Členom dobrovoľného hasičského zboru obce môže byt' len osoba staršia ako 18 rokov,
zdravotne spôsobilá a spôsobilá na právne úkony.
4) Hasičská jednotka kategórie C je určená na podporu zboru - diaľková doprava vody, tylo
vé zabezpečenie hasičských jednotiek a poskytovanie pomoci v oblastiach pri dlhotrvajú
cich a zložitejších zásahoch v súlade s vyhl. MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jed
notkách.
Ostatné informácie sú uvedené v samostatnej internej Smernici o DHZO.
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5) Úlohy hasičskej jednotky:
•
vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéry a v prírodnom pros
tredí ,
•
podpora a tylové zabezpečenie hasičských jednotiek pri vnútornom alebo vonkajšom
požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí,
•
zásahová činnosť pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity
a povodne
6) Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:
•
zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť
na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,
•
vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami
na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,
•
disponovanie v čase zásahu hasičov j ednoduchými vecnými prostriedkami, základným
ženijným materiálom, napríklad lopaty, motykosekery a pod.
•
od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do dvoch hodín dostaviť do
hasičskej zbrojnice a byt' v pohotovosti družstvo 1+3, čas vý jazd u v pohotovosti je do
desiatich minút
•
od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do
hasičskej zbrojnice 66% členov hasičskej jednotky.
7) Minimálne početné stavy, funkčné zloženie členov a minimálne materiálno - technic
ké vybavenie dobrovoľných hasičských zborov obcí kategória C v súlade s prílohou
č.1 k vyhláške č.611/2006 Z.z.
-

Vnútorná organizácia a funkčné zloženie DHZO - kategória C

Minimálny početný stav členov DHZO

10

Minimálny počet členov DHZO v pohotovosti na výjazd

4

Veliteľ j ednotky

1

hasič

9
Hasičská technika

Prenosná motorová striekačka

1

Vecné prostriedky

Nasávacia hadica s celkovou dlžkou 1 Om, môže byt' viac ks

1

Nasávací kôš

1

Záchytné lano

1

DJ

DJ
OJ
DJ

Ventilové lano

} DJ

Hydrantový nastavec

1

Kľúč k podzemnému hydrantu

1

Kľúč k nadzemnému hydrantu

1

OJ
DJ
DJ

Ejektor

} DJ

Zberač

1

Hadicový prechod (N/75/spojka nasávacej hadice)

1

OJ
DJ

Hadicový prechod B 75/C 52

3 DJ

Hadicový prechod C 52/D 25

2 b)

7

15 °J
2 b)

Tlaková hadica B 75/20m
Tlaková hadica B 75/5m

8 b)
6 OJ

Tlaková hadica C 52/20m
Tlaková hadica D 25/20m
Pretlakový ventil

1 b)
1 OJ

Prúdnica B75

1 bJ

Prúdnica C52 s uzáverom
Prúdnica C 52 clonová

2 b)
2 OJ

Prejazdový mostík

2 b)

Objímky na hadice B 75

5

Objímky na hadice C 52

5 OJ

Rozdeľovač 2xC52/lxB75

b)

Záchranné lano

1

Sekera hasičská

1

Krompáč

4

Lopata

16
4 OJ

Hasiaci vak
Prostriedky hasičskej záchrannej služby

1 b)
2 b)

Rezač svorníkov
Záchranná vesta
Osobné pracovné prostriedky a výstroj

Respirátor j ednorazový

20

Rukavice jednorázové (pár)
Čižmy gumové (pár)
Čižmy gumové bedrové/nohavicové (pár)

50

Ručné svietidlo

3

4
2

Pracovný odev (nohavice, blúza)

1 e)

Pracovná bunda zimná

10

Pracovné rukavice (pár)

40

Pracovný plášť do dažďa

20

Pracovná obuv (pár)

1

e)

Poznámka:

b) hasičská jednotka DHZO sa vybavuje hasičskou techikouiba

v

odôvodnených prípadoch v závislosti od po

žiamobezpečnostnej charakteristiky zásahového obvodu

e) vybavuje sa každý člen DHZO

E) Preventivár požiarnej ochrany mesta

1) Mesto zabezpečuj e prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany mesta plnenie týchto
povinností:
a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v meste,
b) školenie členov kontrolných skupín mesta,
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c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi mesta a j ej stálu aktualizáciu,
d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v meste.
2) Preventivár požiarnej ochrany mesta plní tieto úlohy :
a) zúčastňuje sa odbornej prípravy preventivárov požiarnej ochrany obcí a overovania
odbornej spôsobilosti , ktorú organizuje príslušné okresné riaditeľstvo HaZZ a krajské
riaditeľstvo HaZZ,
b) spolupracuje pri tvorbe ročného plánu preventívnych požiarnych kontrol v meste,
c) navrhuje vedúcich kontrolných skupín mesta a ich zloženie,
d) organizačne zabezpečuj e činnosť kontrolných skupín mesta,
e) vykonáva s kontrolnými skupinami mesta priamy výkon preventívnych protipožiarnych
kontrol,
t) hodnotí s vedúcimi kontrolných skupín priebeh a výsledky preventívnych protipožiar
nych kontrol,
g) na požiadanie predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o stave a výsledkoch preven
tívnych požiarnych kontrol v meste na prvom zastupiteľstve v novom kalendárnom ro
ku,

h) vedie dokumentáciu na úseku zabezpečovania preventívnych protipožiarnych kontrol
v meste,
i) prerokúva s okresným riaditeľstvom HaZZ sporné prípady, ktoré sa vyskytli pri vyko
návaní preventívnych protipožiarnych kontrol v meste a na postup ich riešenia nie sú
j ednotné názory,
j) predkladá primátorovi mesta návrhy na vydanie príslušných opatrení voči kontrolova
ným subjektom, u ktorých boli zistené nedostatky na úseku ochrany pred požiarmi,
k) konzultuje s okresným riaditeľstvom HaZZ otázky aplikácie ustanovení zákona o och
rane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov,
1) vykonáva preventívno - výchovnú činnosť v meste.
3) Preventivár požiarnej ochrany mesta navrhuje primátorovi mesta :
a) uložiť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
b) vylúčiť vec z používania, resp. vydať písomný súhlas na jej opätovné používanie po od
stránení nedostatkov vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru,
c) zaradenie prevádzky do výkonu štátneho požiarneho dozoru v prípade, ak činnosť pre
vádzky vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiarov.
4) Preventivár požiarnej ochrany mesta vedie túto dokumentáciu :
a) písomné ustanovenie kontrolných skupín mesta,
b) poverenia na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol,
d) zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol,
e) záznamy zo školenia vedúcich a členov kontrolných protipožiarnych skupín mesta.
t) podklady k rozhodnutiam odstránenia nedostatkov pre kontrolované subjekty,
g) podklady pre rozhodnutia o vylúčení z používania veci, ktoré používa kontrolovaný
subjekt a ktoré vyvolávaj ú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru,
h) návrh na zaradenie prevádzky do výkonu štátneho požiarneho dozoru v prípade, ak
činnosť prevádzky vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru,
i) evidenciu o vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrolách, pri ktorých neboli
zistené žiadne nedostatky v ochrane pred požiarmi.
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F

) Kontrolné skupiny mesta:

1) Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol mesta kontrolné skupiny mesta
preverujú dodržiavanie osobitných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, a to najmä:
a) dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,
c) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody,
stav únikových ciest a ich označenie, stav nástupných plôch a pod,
d) skladovanie horľavých látok (plynných, kvapalných, pevných),
e) umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných
spotrebičov,
stav
komínov, potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov a dymovodov,
f)
g) vybavenie objektov prenosnými a poj azdnými hasiacimi prístrojmi a inými vecnými
prostriedkami ochrany pred požiarmi (požiarne technické zariadenia - požiarne uzá
very, elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenie a pod.).
2) Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol mesta je tiež oboznamovanie vlastníkov
objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie
odbornej pomoci.
3) Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bez
chybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej
bezpečnosti, kontrolná skupina mesta navrhne, aby mesto požiadalo príslušné odborné
orgány alebo odborné spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.
4) Oprávnenia členov kontrolných skupín mesta:
Členovia kontrolných skupín mesta pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol
sú oprávnení:
a) vstupovať do objektov právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, v ktorých sa
nevykonáva štátny požiarny dozor, a do rodinných domov, obytných domov okrem
bytov
b) vykonávať potrebné zisťovania a úkony,
c) nazerať do príslušnej dokumentácie,
d) požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od štatutárnych orgánov,
vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov v kontrolovaných subjektoch,
právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb.
Svoj e oprávnenie preukazujú poverením na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly
vydané primátorom mesta. Uvedené poverenie platí len v spojení s občianskym preukazom
člena kontrolnej skupiny.
5) Školenie kontrolných skupín mesta:
a) Školenie kontrolných skupín mesta zabezpečuj e a vykonáva preventivár požiarnej
ochrany mesta.
b) Školenie obsahuj e najmä výklad o povinnostiach právnických osôb, podnikajúcich
fyzických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi, svojich povin
nostiach, oprávneniach, dokumentácii o ochrane pred požiarmi u zamestnávateľov, u
právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb, požiarnej prevencii, vrátane školení
o ochrane pred požiarmi, odbornej prípravy jednotlivých hliadok, protipožiarnej
bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých látok, technických podmienkach a
požiadavkách protipožiarnej bezpečnosti palivových spotrebičov, elektrotepelných

10

spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania, o používaní komínov a dymovodov,
vybavení objektov prenosnými hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami
ochrany pred požiarmi, o zabezpečení pravidelnej kontroly únikových ciest a
prístupových ciest k rozvodným zariadeniam eletrickej energie, plynu a vody.
6) Zápis z preventívnej protipožiarnej kontroly:
a) Neoddeliteľnou súčasťou každej preventívnej protipožiarnej kontroly je spracovanie
zápisu, v ktorom sa uvedie dátum vykonania, názov kontrolovaného subjektu, štatutár
ny orgán kontrolovaného subjektu alebo vlastníka rodinného domu, kto preventívnu
protipožiarnu kontrolu vykonal, kto bol pri kontrole prítomný, účel kontroly, preuká
zateľné kontrolné zistenia vrátane nedostatkov, vyjadrenie k obsahu zápisu a zisteným
nedostatkom, dátum prerokovania zápisu - viď. príloha č.4.
b) Zápis z preventívnej protipožiarnej kontroly vyhotoví vedúci kontrolnej skupiny mesta
hneď po vykonaní kontroly. Kópiu vedúci kontrolnej skupiny mesta odovzdá kontro
lovanému subjektu a originál preventivárovi požiarnej ochrany mesta. Na základe
zápisu predkladá preventivár požiarnej ochrany mesta návrh opatrení a lehoty na
odstránenie zistených nedostatkov.
7) Ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
a) Kontrolné skupiny mesta pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol upozorňujú
fyzické osoby, podnikajúce fyzické osoby a štatutárov právnických osôb alebo nimi
poverené osoby právnickej osoby na zistené nedostatky a požadujú ich odstránenie bez
zbytočného odkladu a na tieto účely poskytujú potrebné informácie a vysvetlenia.
b) Zistené nedostatky , ktoré v čase vykonávania preventívnej protipožiarnej kontroly
neboli bezodkladne odstránené a svojím charakterom vedú k vzniku požiaru alebo
sťaženiu záchrany osôb, sa uvedú v zápisnici z preventívnej protipožiarnej kontroly viď. príloha č. 4.
c) Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu , kontrolné skupiny
mesta prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany mesta oznamujú mestu, ktoré
rozhodnutím uloží lehoty na odstránenie nedostatkov (viď. príloha č. 5). Proti tomuto
rozhodnutiu kontrolovaný subjekt môže podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia
na Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. Mája 2, Zlaté Moravce.
d) Kontrolné skupiny mesta vykonávajú následné preventívne protipožiarne kontroly,
ktorých cieľom je preveriť splnenie nápravných opatrení z oblasti ochrany pred
požiarmi, ktoré boli kontrolovanému subjektu uložené primátorom mesta. Ak sa pri
následnej preventívnej protipožiarnej kontrole zistí, že uložené opatrenia neboli splnené,
uvedú kontrolné skupiny mesta túto skutočnosť v príslušnej časti zápisnice z následnej
preventívnej protipožiarnej kontroly- viď. príloha č.6. Zápisnicu odovzdajú preven
tivárovi požiarnej ochrany mesta, ktorý následne spracuje návrh na zaradenie daného
subjektu do zoznamu výkonu štátneho požiarneho dozoru.

8) Vylúčenie veci z používania a zastavenie prevádzky
a) Ak vec vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie
nebezpečenstva nestačí vykonanie iných opatrení, mesto rozhodne o vylúčení veci
z používania. Túto skutočnosť oznámi kontrolovanému subjektu rozhodnutím, v ktorom
špecifikuje presný názov veci, j ej výrobné číslo a ďalšie skutočnosti, ktoré vyvolávajú
bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru - viď. príloha č. 7. Proti tomuto rozhod
nutiu kontrolovaný subjekt môže podať do troch dní odo dňa jeho doručenia na
Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. Mája 2 , Zlaté Moravce, odvolanie. Odvolanie nemá
odkladný účinok.
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b)

c)

Ak činnosť prevádzky vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru, resp.
by bola znemožnená záchrana majetku a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačí
vykonanie iných opatrení, mesto podáva návrh okresnému riaditeľstvu HaZZ na
zastavenie prevádzky.
Používať vec, ktorá bola vylúčená z používania, alebo obnoviť prevádzku možno len
s písomným súhlasom orgánu, ktorý vylúčil vec z požívania alebo rozhodol o
zastavení prevádzky.

G) Protipožiarna asistenčná hliadka mesta:

Vytvorená v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení nes
korších predpisov, §5 písm h) a s vyhláškou NR SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
v znení neskorších predpisov, § 16 a §19.
1) Protipožiarna asistenčná hliadka plní najmä tieto úlohy :
a) dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
b) vykonáva nevyhnutné opatrenia v prípade vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených
osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie j eho šírenia,
predovšetkým uzatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie
elektrického prúdu.

2) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky sú povinní najmä:
a) oboznámiť sa s charakterom činnosti, alebo charakterom zabezpečovaného podujatia,
b) oboznámiť sa s objektom a súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred
požiarmi,
c) kontrolovať dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti
objektu, alebo vykonávanej činnosti,
d) vykonávať obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosti uskutočňujú, a to
pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,
e) preveriť pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na
zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
f) ihneď upozorniť vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostred
ného nebezpečenstva vzniku požiaru, alebo hroziaceho nebezpečenstva znemožnenia zách
rany osôb.
Článok3.
Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi.

A) Povinnosti fyzických osôb:
Povinnosti fyzických osôb vyplývaj ú zo zákona
požiarmi v znení neskorších predpisov, §14.

NR

SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred

B) Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov:
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov vyplývajú zo zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, §4, §5,§6, §6a a 6b, §7,§8.
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C) Pomoc pri zdolávaní požiarov:
Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:
1) vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to
možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
2) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho
ohlásenie,
3) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej
jednotky ,
4) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru poskytnúť dopravné prostriedky, zdroj e vody na hasenie požiarov,
spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,
5) vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť
na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie j eho šíre
nia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypra
tanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov,
o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduj e veliteľ zásahu,
6) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný
len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,
7) ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada
týchto výdavkov v rozsahu zákona.

D) Organizácia podujatí na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb:
1) 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 spÍňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred
požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.

2) Usporiadať verejne prístupné podujatia v iných objektoch možno len na základe spracovaného
písomného návrhu opatrení, ktoré posúdi okresné riaditeľstvo HaZZ.

3) Pri podujatiach, na ktorých 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) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení ná
pisom „Protipožiarna asistenčná hliadka" a nesmú byt' poverení inými úlohami, ktoré nesúvisia
s plnením jej úloh.

5) Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb:
a) v prípadoch určených primátorom mesta, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje
väčší počet osôb, zriaďujú ich organizátori protipožiarne asistenčné hliadky a vybavujú ich
potrebnými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,
b) podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na
miestach, ktoré spÍňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hľadiska evakuácie
osôb pri požiari.

E) Úlohy mesta v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru:
Mesto oboznámi občanov mesta o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
OR HaZZ Zl. Moravce pre celé územie okresu alebo časť územia okresu:

13

.

"

a) zverejnením oznámenia na internetovej stránke mesta a informačných tabuliach mesta
b) oznámením mestským rozhlasom v prímestských častiach (Prílepy, Chyzerovce)
Článok IV.

Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi

Nepretržitá ochrana pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi
udalosťami na celom území mesta a jeho prímestských častí je zabezpečená týmito zložkami:
1. OR HaZZ v Zlatých Moravciach (Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru)
a ďalšie hasičské jednotky podľa výpisu z Požiarno-poplachového plánu okresu,
2. Dobrovoľným hasičským zborom Zlaté Moravce - Chyzerovce (DHZO)
3. MsP v Zlatých Moravciach (Mestská polícia),
4. zložkami integrovaného záchranného systému:
- rýchla zdravotná pomoc so sídlom v Zlatých Moravciach,
5. odbornými službami - plynárne, elektrárne, vodárne a pod.
Článok V.
Prehľad zdrojov požiarnej vody

1) Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdroj ov Je udržiavať tieto
v akcieschopnom a použiteľnom stave.
2) Prírodné vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, j azerá):
Prirodzeným vodným zdrojom pre mesto Zlaté Moravce j e rieka Žitava pretekajúca cez
mesto.
3) Umelé vodné zdroje:
Mestský vodovod so sieťou podzemných a nadzemných hydrantov - dodala Zsl.
vodárenská spoločnosť v Nitre v roku 2018 - viď. príloha č. 8.
Článok VI.
Ohlasovne požiaru a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu

1) Úlohy ohlasovne požiaru:
a) ohlasovňa požiaru prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimo
riadnych udalostí v územnom obvode obce a vyhlasovanie požiarneho poplachu,
b) zabezpečuje prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne
príslušnému operačnému stredisku Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru, ďalej len OR HaZZ .
2) V meste je zriadená stála ohlasovňa požiarov jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru v Zlatých Moravciach na ul. 1. Máj a 1/A.
Stála ohlasovňa požiarov:
Názov

Adresa

Jednotka Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Zlatých Moravciach

Ul.l. mája l/A

Telefónne čísla
150
112

Čas
nahlásenia

nepretržite
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3) Ohlasovňa požiaru v meste Zlaté Moravce sa nachádza na Mestskom úrade na poda
teľni a na Mestskej polícii, ktorá sídli v objekte Mestského úradu V Zlatých Moravciach:
Názov

Mestský úrad v Zlatých
Moravciach, podateľňa
Mestská polícia

Adresa

Telefónne čísla

Ul.l. mája 2

037 6923991

Ul.l. mája 2

159

Cas
nahlásenia
od 7,30 15,00 hod
nepretržite

4) Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom
„OHLASOVŇA POŽIAROV".
Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:
- adresu miesta vzniku požiaru,
- objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
- rozsah požiaru,
- ohrozenie osôb,
- prístupové cesty,
- meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo z ktorého je požiar hlásený.
5) Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu:
a) pri spozorovaní požiaru j e každý občan povinný ho uhasiť a v prípade jeho nezvládnu
tia vyhlásiť požiarny poplach volaním „HORÍ" a privolať jednotku OR HaZZ jemu dos
tupným spôsobom osobne, telefonicky v uvedených ohlasovniach,
b) v prípade nahlásenia požiaru na území mesta v ohlasovni požiaru na Mestskej polícii, tá
to bezodkladne telefonicky vyrozumie o tejto skutočnosti ohlasovňu OR HaZZ a primá
tora mesta, prípadne povereného zamestnanca útvaru PO, CO a BOZP.
c) v prípade nahlásenia požiaru na území mesta v ohlasovni OR HaZZ, táto bezodkladne
telefonicky informuje o tejto skutočnosti primátora mesta, prípadne povereného zames
tnanca útvaru PO,CO a BOZP.
d) o požiari väčšieho rozsahu sú obyvatelia mesta informovaní prostredníctvom sirény
civilnej ochrany - kolísaný tón po dobu 2 min., prípadne náhradnými prostriedkami megafónom.
6) Dôležité telefónne čísla - pohotovostné služby:
Hasičský a záchranný zbor, Ul. 1. mája 1 A,
Zlaté Moravce
Záchranná zdravotná služba, Bernolákova 4,
Zlaté Moravce
Policajný zbor, Sládkovičova 51, Zlaté Moravce

Elektrárne, Pohotovostná služba, Nitra
Vodárne, Priemyselná 2185/ 11, Zlaté Moravce
Vodárne, Stála služba, Nábrežie za hydrocentrálou, Nitra
Plynárne, Pohotovosť, Lieskovská cesta 1418/5, Zvolen
Plynárenská stála služba, ul. Štúrova 12, Nitra

150 /112
155 /112
158 /112

0800 111567
037 6423691
037 6323692
037 6949336
0904 259687
0850 111 727
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Článok VII.
Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu

1) Požiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa ur
čuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na
zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských j ednotiek a
špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.)
v jednotlivých stupňoch požiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu. Tento plán
spracúva OR HaZZ a mestu poskytuje jeho výpis - viď. príloha č.9.
Článok VIII.
Prehľadný situačný plán obce

Prehľadný situačný plán obce s popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných
požiarnych hydrantov - odberných miest vody na hasenie požiarov tvorí prílohu č. 8. tohto
požiarneho poriadku.
Príloha č. l O - situačný plán mesta s názvami ulíc
Článok IX.
Záverečné ustanovenie

1) Právnické osoby, podnikajúce fyzické osoby a fyzické osoby sú povinné plniť úlohy na
úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi a ďalších právnych
predpisov.
2) Požiarny poriadok mesta Zlaté Moravce bude zverejnený na webovej stránke mesta Zlaté
Moravce a prístupný na mestskom úrade v Zlatých Moravciach.
3) Požiarny poriadok mesta Zlaté Moravce nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.
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Zoznam

príloh:

Príloha č.1 - zoznam predpisov o ochrane pred požiarmi
Príloha č.2 - Uznesenie č.735/2017 z 30.zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach zo dňa 28.9.2017 - kópia
Príloha č.3 - list o zaradení DHZO do kategórie C - kópia
Príloha č.4 - zápis z preventívnej protipožiarnej kontroly
Príloha č.5 - rozhodnutie Mesta Zlaté Moravce na odstránenie požiarnych nedostatkov
Príloha č.6 - zápis z kontroly rozhodnutia
Príloha č.7 - vylúčenie veci z používania
Príloha č.8 - situačný plán mesta so zakreslením požiarnych hydrantov
Príloha č.9 - výpis z Požiarno - poplachového plánu okresu
Príloha č. l O - situačný plán mesta s názvami ulíc
Príloha č.11 - menovanie preventivára mesta Zlaté Moravce primátorom mesta - kópia
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