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VŠEOBEC NE

ZÁVÄZNÉ

OBCE

č.

NARIADENIE

PA R C H O V A N Y

34 z 13.12.2019

POŽIARNY PORIADOK OBCE
PARCHOVANY

Obccn0 zastupiteľstvo obec Parchovany v .1,myslc § 6 ods. l zák. č. 369/1990
Zh. o obecnom zn<1dcrn a /..Úkona :\arodncj r.idy Slovenskej republiky číslo
314/2001 /../.o ochrane pred požiarmi sa uznieslo na tomto Všeobecne
1úväznom nariadení č. 34, ktorým sa vydáva "Požiarny poriadok Obce
Parchovany"

.

~

-21.

Úvod.
1.1. Požiarny poriadok je vypracovaný v súlade s ustanovením § 3 7 odst. 1 vyhl. MV SR č.
12112002 Z.z. o požiarnej prevencii.
1.2. Požiarny poriadok bude udržiavaný v súlade so skutočným stavom a doplňovaný na
základe poznatkov získaných pri zdolávaní požiarov a vykonávaných kontrolách v oblasti
preventívnej činnosti kontrolných orgánov obce na úseku ochrany pred požiarmi.
1.3. Obec zriaďuje v súlade s§ 15, odst. 1 písm. bi zákona č. 31412001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v platnom znení obecný hasičský zbor. V čase zvýšeného požiarneho
nebezpečenstva ustanovuje protipožiarne hliadky obce.
II.
Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci
a v jej miestnych častiach.

2. 1. Starosta obce j e oprávnený v zmys le § 24 odst. 2, zákona č. 3 141200 1 Z.z. v platnom
znení k zabezpečovaniu vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol ustanoviť
kontrolné skupiny a preventivára PO obce. Za týmto účelom využíva predovšetkým
služby technika požiarnej ochrany obce.
2.2. Pri poverení a ustanovení osôb vykonávajúcich tieto preventívne protipožiarne kontroly
starosta obce prihliada najmä na ich odborné predpoklady v oblasti ochrany pred
požiarmi.
2.3. Starosta obce je oprávnený:
a/ ukladať opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru
alebo sťaženiu záchrany osôb a majetku zistených osobou poverenou výkonom
kontrolnej činnosti na úseku ochrany pred požiarmi,
bi je povinný kontrolovať prijaté opatrenia formou spísaného záznamu z vykonanej
kontroly v stanovených termínoch,
cl v závažných prípadoch je oprávnený pri neodstránení zistených závad požiadať
Okresný úrad - Okresné riaditeľstvo HaZZ o vydanie rozhodnutia a zastavenie
prevádzky
dl v prípadoch odôvodneného závažného porušenia predpisov v oblasti ochrany pred
požiarmi je oprávnená vydať rozhodnutie o vylúčení veci z používania.
2.4. Osoby poverené vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontro l sú oprávnené:
a/ vykonávať preventívne požiarne kontroly v organizáciách a podnikateľských
subjektoch, v ktorých nevykonávajú tieto kontroly orgány štátneho požiarneho dozoru,
bi vykonávať preventívne požiarne kontroly v rodinných domoch okrem bytov a iných
objektoch vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
2.5. Osoby, vykonávajúce preventívne protipožiarne kontroly sú povinné o jej výsledku
vyhotoviť písomný záznam, v ktorom uvedú:
názov kontrolovaného objektu
dátum vykonania preventívnej protipožiarnej kontroly
kto protipožiarnu kontrolu vykonal
kto sa protipožiarnej kontroly za kontrolovaný objekt zúčastnil
zistené nedostatky
uložené opatrenia s termínom odstránenia nedostatkov
podpisy vedúceho kontrolnej skupiny a majiteľa kontrolovaného podnikateľského
subjektu alebo majiteľa objektu.

-32.6. Osoby vykonávajúce preventívne protipožiarne kontroly sa pri ich výkone zamerajú
predovšetkým na:
vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi ,
vykonávanie školenia a odbornej prípravy zamestnancov
skladovanie horľavých látok, umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických,
plynových a iných spotrebičov,
vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení a bleskozvodov,
stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody,
stav únikových ciest,
označenie pracovísk so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom bezpečnostnými
tabuľkami a symbolmi,
vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkam i ochrany pred
požiarmi,
vykonávanie kontrol prostriedkov hasiacej techniky.
2.7. Osoby vykonávajúce preventívne protipožiarne kontroly sú povinné:
a/ oboznám i ť majiteľa kontrolovaného objektu s požiadavkami na ochranu pred požiarmi
bi poskytnúť majiteľovi kontrolovaného objektu odborné rady v oblasti ochrany pred
požiarmi.

III.
Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľo m na miestne podmienky
3.1. Povinnosti občanov :
a/ občan je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiaru, najmä pri
používaní tepelných, e lektrických, plynových a iných spotrebi čov, pri skladovaní
a používaní horľavých alebo požiarno-nebezpečných látok a pri manipulácii
s otvoreným ohňom,
bi je povinný udržiavať v dobrom technickom stave vykurovacie telesá, krby, dymovody
a komínové telesá,
c/ je povinný inšta lovať a používať tepelné spotrebiče spôsobom určeným výrobcom
spravidla zakotvené v návode na používanie týchto spotreb i čov,
dl skladovať palivo a umiestňovať iné horľavé látky v bezpečnej vzdialenosti od
tepelných spotrebičov spravidla urče nej v návode na používanie,
el popol ukladať do nehorľavých uzatvárateľných nádob prípadne iným bezpečným
spôsobom,
f/ dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke bez dozoru také tepelné spotreb iče,
ktorých technické vyhotovenie dozor vyžaduje /napríklad tepelné spotrebiče bez
automatickej regulácie/,
gl neskladovať a nemanipulovať s horľavými kvapalinami a plynmi v miestnosti, kde je
vyberací otvor komína,
hl tuhé horľavé látky skladovať iba vo vzdialenosti väčšej ako 0,8 mod vykurovacieho
telesa,
ii umožniť pravidelné čisten ie komínov v rodinných domčekoch a v iných objektoch
v jeho vlastníctve alebo v užívaní,
j/ plniť príkazy a dodržiavať zásady vydané starostkou obce týkajúce sa ochrany pred
požiarmi na označených miestach a priestranstvách
k/ obstarať a udržiavať v použiteľnom stave hasiace zariadenia a iné vecné prostriedky

-4ochrany pred požiarmi, pokiaľ vykonávajú činnosť so zvýšeným požiarnym
nebezpečenstvom,

II utvárať v rodinných domčekoch a v iných objektoch v jeho vlastníctve alebo v užívaní
podmienky pre rýchle zdolanie požiaru a záchranné práce,
ml umožniť osobám vykonávajúcim preventívne protipožiarne kontroly z poverenia
starostky obce ich vykonanie na overenie dodržiavania predpisov o ochrane pred
požiarmi v rodinných domčekoch a v iných objektoch v jeho užívaní alebo vlastníctve
a odstrániť zistené nedostatky v stanovenej lehote,
ni v prípade, že občan zistí nedostatok prípadne závadu na tepelnom spotrebiči , v prívode
paliva alebo energie /plynu, prípadne vykurovacej nafty/, nesmie spotrebič používať až
do doby odborného odstránenia závady,
o/ občan nesmie vykon ávať práce, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru, ak nemá odbornú
spôsobilosť, ktorú požadujú pre vykonávanie takýchto prác osobitné predpisy
/napríklad zváranie, oprava elektrických zariadení, plynových zariadení a pod./,
pl občan nesmie poškodzovať alebo zneužívať hasiace prístroje alebo iné vecné
prostriedky ochrany pred požiarmi,
r/ občan je povinný poskytnúť pri zdolávaní požiaru osobnú vecnú pomoc.
3.2. Osobná pomoc:
osobnou pomocou sa rozumie aktívna osobná účasť pri likvidácii požiaru pokiaľ tomu
nebráni dôležitá okolnosť / náhla nevoľnosť, choroba a pod./ alebo ak by tým vystavi l
vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby,
ohlásenie požiaru hasičskej jednotke,
vykonať opatrenia na zamedzenie šírenia požiaru a záchranu ohrozených osôb.
Občan je povinný poskytnúť osobnú pomoc aj na výzvu orgánov obce.
3.3. Vecná pomoc:
vecnou pomocou sa rozumie na výzvu orgánov obce alebo veliteľa has ičskej jednotky
prípadn~ veliteľa zásahu poskytnúť na likvidáciu požiaru napríklad vlastný zdroj
vody, spojovacie zariadenie /telefón/, vlastný dopravný prostriedok a podobne.
3.4. Povinnosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb:
Tieto povinnosti sú taxatívne vymedzené v § 4 zákona č. 314/200 l Z.z. v platnom znení.
3.5. Povinnosť plniť opatrenia uvedené v bode 3.4. platia pre podnikajúce fyzické osoby
uvedené v prílohe požiarneho poriadku.
3.6. Povinnosti podnikateľských subjektov na teritóriu obce
Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi pôsobnosť obce pri vykonávaní
preventívnych protipožiarnych kontrol sa primerane vzťahujú na fyzické osoby
vykonávajúce podnikateľskú činnosť.
3.7. Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť je povinná:
al umožniť vstup do svojho objektu osobe, ktorá vykonáva preventívnu protipožiarnu
kontrolu z poverenia obecného úradu,
bi na jeho požiadanie predložiť ním požadované doklady a písomnosti potrebné k výkonu
kontroly,
cl v stanovených lehotách zabezpečiť odstránenie zistených závad v zázname z kontroly.
3.8. Organizáciám a podnikateľským subjektom j e zakázané spaľovať horľavé látky, prípadne

-5iný materiál na vo ľnom priestranstve. V prípade potreby výkonu takej to činnosti sú
povinní včas písomne požiadať o súhl as okresné riaditeľstvo, ktoré je oprávnené určiť
pre túto č innosť podmienky.

IV.
Údaje o početnom stave a vybavení obecného hasi čskéh o zboru.

je zriadená
obecná
hasičská
V obciVjeobci
zriadený
obecný
hasičský
zbor.hliadka.

Obecný hasičský zbor má 9 členov.
Hasičská

technika:

/.

v.
P rehľad

zdrojov vody na hasenie požiarov

5. 1. V obci sa nachádzaj ú tieto vodné zdroje :
BOŽČICE . rieka Topľa - 2 km od obce
Kanál MANOL
Obecný vodovod
Rybník v.obecnom parku

VI.
Zoznam ohlasovni požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci
požiarov obce je budova Obecného úradu č.t. 66823 1O
Táto ohlasovtl.a požiaru prij íma hlásenia o vzniku požiaru od občanov, správy
a požiadavky súv isiace s poskytovaním pomoci a vyhlasuje požiarny poplach.
6.2. Požiarny poplach vyhlasuj e pracovník Obecného úradu miestnym rozhlasom.
Uvedený pracovník je povinný požiar ďal ej hl ásiť:
Okresné riadite ľstvo Has i čského a záchranného zboru Trebišov, č.t. 672 22 22
Okresnému oddeleni u po lície Trebišov č. t. 672 20 33
6.1.

Ohlasovňa

6.3. V prípade ohrozenia osôb je povinný pracovník, ktorý vyhlasuje požiarny poplach
privolať záchrannú lekársku službu č. t. 672 24 44 /112/.
6.4. V prípade výbuchu plynu a nás lednému ohrozeniu osôb a majetku je povinný ďal ej
pri volať pracovníkov plynárenskej záchrannej služby č. t. 0850 111727
6.5. V prípade ohrozenia osôb v dôsledku možného zásahu elektrickým prúdom j e povinný
privolať záchrannú službu energetických závodov č.t. 0800 199891
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VII.
Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach v dennom
a nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru.

7.l. Ochrana pred požiarmi v obci je zabezpečovaná prostredníctvom obecného úradu, ktorý
v rámci svojej právomoci ustanovuje k jej zabezpečeniu v oblasti preventívnej činnosti
kontrolnú skupinu obce.
V čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva /zber úrody, enormné suchá a podobne/
protipožiarne hliadky obce.
7.2. Protipožiarne hliadky vykonávajú obhliadky objektov a priestorov so zvýšeným
požiarnym nebezpečenstvom v dennom a nočnom čase.
7.3. Kontrolnú skupinu menuje starosta obce. Tieto osoby vykonávajú preventívne
protipožiarne kontroly v časových intervaloch, ktoré určí starosta obce.
7.4. Závažné nedostatky z kontrol hlásia osoby, ktoré kontrolu vykonali starostovi obce
bezodkladne.
7.5. Osoby vykonávajúce preventívne protipožiarne kontro ly majú právo a nárok na odmenu
za vykonanú prácu v zmysle platných mzdových predpisov. Rovnako sa tento nárok
vzťahuje aj na členov protipožiarnych hliadok.

VIII.
Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu.
8.1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove oznamuje obci,
v ktorých organizáciách a objektoch na teritóriu obce vykonáva štátny požiarny dozor.
8.2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove organizuje a vykonáva
preventívno-výchovnú činnosť a v prípade požiadania poradensko-konzu l tačnú činnosť
v oblasti ochrany pred požiarmi pre obec.
8.3. Ďalej pomáha obci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi, najmä poskytuje rady
vo veciach aplikácie predpisov o ochrane pred požiarmi a potrebné údaje z evidencie
ochrany pred požiarmi.
8.4. V prípade požiaru, pri požiadaní o pomoc sú povinní poskytnúť obci okamžitú pomoc
tieto hasičské jednotky v najbližšom oko lí.
Hasičský

a záchranný zbor Trebišov

č.t.

672 22 22
alebo !12

IX.
Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulic, čísiel domov
a zakreslenie funkčných hydrantov a nástupných plôch

Situačný

plán tvorí prílohu požiarneho poriadku obce.
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X.
Záverečné

ustanovenia

10.1. Požiarny poriadok obce je záväzný pre všetkých občanov, organizácie a fyzické
osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť v obci ..
10.2. Požiarny poriadok nadobúda účinnosť dňom

