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Požiarny poriadok Obce Štítnik

Obecné  zastupiteľstvo v Štítniku v zmysle § 6 ods. 1 v súlade s zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení  a  §15 ods.1 písm.  d)  zákona Národnej  rady Slovenskej  republiky číslo 
314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov a § 36 vyhlášky Ministerstva 
vnútra  Slovenskej  republiky  č.121/2002  Z.z.  o  požiarnej  prevencii  v  znení  neskorších 
predpisov a ďalších vykonávacích vyhlášok a predpisov z odboru ochrany pred požiarmi sa 
uznieslo na uznesení č.............................., ktorým vydáva: 

„Požiarny poriadok Obce Štítnik“.

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a 
životnom  prostredí.  Preto  je  povinnosťou  obce,  právnických  osôb,  fyzických  osôb- 
podnikateľov a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich 
zdolanie.

2. Účelom „Požiarneho poriadku obce“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, fyzickým 
osobám–podnikateľom,  fyzickým  osobám  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.

3. Obec, právnické osoby, fyzické osoby-podnikatelia a fyzické osoby zabezpečujú plnenie 
povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných 
na jeho základe, z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a 
všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je „Požiarny 
poriadok  obce“.  Zabezpečovanie  úloh  na  úseku  ochrany pred  požiarmi  je  neoddeliteľnou 
súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti.

4. Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými 
organizačnými,  technickými,  ekonomickými  a  inými  opatreniami.  Ich  povinnosťou  je 
vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj 
plniť opatrenia uložené obcou na odstránenie zistených nedostatkov.

5. Obec plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s 
obyvateľmi, pri odbornej príprave členov obecného hasičského zboru (ďalej len „OHZ“). Pri 
zabezpečovaní  úloh  na úseku ochrany pred  požiarmi  obec  spolupracuje  s  orgánmi  štátnej 
správy na úseku ochrany pred požiarmi.
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Článok II.

Obec Štítnik

1. Povinnosťou Obce Štítnik na úseku ochrany pred požiarmi je: 
a) podieľať  sa  v  rozsahu  svojej  pôsobnosti  na  vytváraní  podmienok  na  plnenie  úloh 

ochrany pred požiarmi 
b) zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác 

pri  živelných  pohromách  a  iných  mimoriadnych  udalostiach,  udržiavať  jeho 
akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie, nákup vecných 
prostriedkov a hasičskej techniky. 

c) zabezpečovať odbornú prípravu členov obecného hasičského zboru, 
d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce, 
e) zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, 
f) zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, 
g) zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar, 
h) označovať  a  trvalo  udržiavať  voľné  nástupné  plochy  a  príjazdové  cesty,  ktoré  sú 

súčasťou zásahových ciest, na vykonanie zásahu hasičských jednotiek, 
i) plniť úlohy právnickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany pred 

           požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,  
2. Obec Štítnik vykonáva vo vymedzenom rozsahu štátnu správu na úseku ochrany pred 
požiarmi vo svojom územnom obvode : 

a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly, 
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku  
      požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrní, 
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania, týka sa to ochranných pomôcok a techniky     

 OHZ, 
3. Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených 
zákonom o ochrane pred požiarmi: 

a) v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých nevykonáva 
    štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, 
b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách  
    vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb. 

Článok III.

 Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v
Obci Štítnik

                                                       1. Obecné zastupiteľstvo v Štítniku

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  ako 
orgán obce  nasledovné úlohy: 
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a) schvaľuje „ Požiarny poriadok Obce Štítnik “ a iné nariadenia obce v oblasti ochrany 
pred požiarmi, 

b) schvaľuje ročný plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
c) prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci s preventivárom  
      požiarnej ochrany obce, kontrolnými skupinami obce a okresným riaditeľstvom  
      HaZZ a prijíma opatrenia na plnenie činnosti v tejto oblasti, 
d) schvaľuje  zriadenie  a  umiestnenie  potrebného  počtu  ohlasovní  požiarov  v Obci 

Štítnik,
e) rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické 

osoby,
f) schvaľuje  v  rozpočte  finančné  prostriedky  na  vykrytie  nákladov  spojených  so 

zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi, po prerokovaní s OHZ . 

Náklady sa týkajú:
- obstarávania hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred

            požiarmi,
- vykonávania údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných

            prostriedkov ochrany pred požiarmi,
- uhrádzania výdavkov spojených s účasťou OHZ na previerkach pripravenosti a

            previerkových cvičeniach a spojených s účasťou na športových súťažiach,
- uhrádzania výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou hasičskej zbrojnice.

2. Starosta Obce Štítnik

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starosta Obce Štítnik tieto úlohy:
a) schvaľuje preventivára požiarnej ochrany Obce Štítnik,
b) schvaľuje  vedúceho  protipožiarnej  hliadky  Obce  Štítnik  a  vedúcich  kontrolných 

skupín,
c) schvaľuje  poverenia  kontrolným  skupinám  Obce  Štítnik  na  výkon  preventívnych 

protipožiarnych kontrol, 
d) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych 

a dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych 
udalostiach, 

e) poskytuje  pomoc  na  základe  žiadosti  okresného  riaditeľstva  HaZZ na  zamedzenie 
pôsobenia alebo odstránenie mimoriadnej udalosti,  

f) rozhoduje  o  vylúčení  veci  z  používania  a  vydáva  písomný  súhlas  na  opätovné 
používanie vylúčenej veci po odstránení nedostatkov, 

3. Obecný úrad v Štítniku

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní Obecný úrad v Štítniku, prostredníctvom 
referenta pre požiarnu ochranu a prostredníctvom technika požiarnej ochrany, tieto úlohy: 

a) zabezpečuje proces spracovania a predkladania : 
- požiarneho poriadku obce, 
- menovacích dekrétov pre preventivára požiarnej ochrany obce a vedúcim kontrolných 
  skupín obce, 
- vyhotovenie písomného poverenia pre členov kontrolných skupín obce
- ďalšej dokumentácie, ktorá sa týka úseku ochrany pred  požiarmi. 
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b) pozýva  funkcionárov  protipožiarnej  ochrany  na  zasadnutia  orgánov  obce  pri 
prejednávaní  správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi, 

c) zabezpečuje účasť preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave, overení 
      odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy   
      na úseku ochrany pred požiarmi, 
d) oznamuje fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom 
termíny vykonania preventívnych protipožiarnych  kontrol, 
e) doručuje  okresnému  riaditeľstvu  HaZZ  oznámenie  o  podozrení  zo  spáchania 

priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, 
f) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie Obce Štítnik o ochrane 

pred požiarmi, 
g) poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred    

            požiarmi, 
h) požaduje  od  orgánov  štátu  na  úseku  ochrany  pred  požiarmi  evidencie,  ktoré  sú 

potrebné pre prácu orgánov obce, 
i) zabezpečuje, resp. požaduje od správcov vodovodov vykonanie predpísaných kontrol 

a  odstránenie porúch na hydrantoch v súlade s platnou legislatívou .

4. Technik požiarnej ochrany

1) Technikom požiarnej ochrany, špecialistom požiarnej ochrany alebo preventivárom 
požiarnej ochrany obce môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou.

(2) Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom 
technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, 
b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov 
protipožiarnych hliadok, 
c) vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy 
protipožiarnych hliadok, 
d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so 
skutočným stavom, 
e) určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb, 
f) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

5. Obecný hasičský zbor (OHZ) Obce Štítnik

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi OHZ v Štítniku plní tieto úlohy v zmysle zákona 
314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov v Obci Štítnik,
b) podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom v Obci Štítnik,
c) vykonáva  záchranné  práce  pri  živelných  pohromách  a  mimoriadnych  udalostiach 

v Obci Štítnik,
d) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred  

            požiarmi,
e) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,
f) vedie dokumentáciu o svojej činnosti,
g) dobrovoľne sa zúčastňuje športovej činnosti  
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6. Preventivár požiarnej ochrany Obce Štítnik

Obec  Štítnik  zabezpečuje  vykonávanie  preventívnych  protipožiarnych  kontrol  v objektoch 
právnických  a fyzických  osôb,  v ktorých  nie  je  vykonávaný  štátny  požiarny  dozor,  teda 
v objektoch,  ktorých vlastníkom alebo správcom je Obec Štítnik, v prevádzkach fyzických 
osôb podnikateľov ako aj rodinných domoch a priľahlých hospodárskych budovách. 

Súčasťou  preventívnych  protipožiarnych  kontrol  je  oboznámenie  vlastníkov  (správcov, 
užívateľov)  objektov,  prípadne  iných  osôb  s požiadavkami  na  zabezpečenie  ochrany pred 
požiarmi a poskytovanie odborných rád. 

A  Preventivár požiarnej ochrany Obce Štítnik plní tieto úlohy : 
a) spolupracuje pri tvorbe ročného plánu preventívnych protipožiarnych kontrol v Obci  

            Štítnik, 
b) navrhuje vedúcich kontrolných skupín obce a ich zloženie, 
c) organizačne zabezpečuje činnosť kontrolných skupín obce, 
d) vykonáva s kontrolnými skupinami obce priamy výkon preventívnych protipožiarnych 

            kontrol, 
e) hodnotí  s  vedúcimi  kontrolných  skupín  priebeh  a  výsledky  preventívnych 

protipožiarnych  kontrol, 
f) predkladá obecnému  zastupiteľstvu správu o stave a výsledkoch preventívnych  

            protipožiarnych kontrol, 
g) vedie dokumentáciu na úseku zabezpečovania preventívnych protipožiarnych kontrol 

v  obci, 
h) prerokúva s okresným riaditeľstvom HaZZ sporné prípady, ktoré sa vyskytli pri    

            vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol v Obci Štítnik a na postup ich    
            riešenia nie sú  jednotné   názory, 

i) predkladá starostovi Obce Štítnik návrhy na vydanie príslušných opatrení voči  
            kontrolovaným subjektom, u ktorých boli zistené nedostatky na úseku ochrany pred 
            požiarmi, 

j) konzultuje  s  okresným riaditeľstvom HaZZ otázky  aplikácie  ustanovení  zákona  o 
ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov, 

k) spolupracuje s  funkcionármi  Dobrovoľnej  požiarnej  ochrany SR pri  zabezpečovaní 
úloh obce v oblasti ochrany pred požiarmi. 

B Preventivár požiarnej ochrany Obce Štítnik vedie túto dokumentáciu : 
a) poverenia na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol, 
b) podklady k rozhodnutiam o odstránení nedostatkov - pre kontrolované subjekty, 
c) podklady pre rozhodnutia o vylúčení veci z používania, ktoré používa kontrolovaný 

subjekt a ktoré vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru, 
d) návrh na zaradenie prevádzky do výkonu štátneho požiarneho dozoru v prípade, ak 

činnosť prevádzky vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru,  
e) evidenciu o vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrolách, pri ktorých neboli 

            zistené žiadne nedostatky v ochrane pred požiarmi , 
f) zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol, 
g) záznamy o odbornej príprave protipožiarnej asistenčnej hliadky, 
h) záznamy zo školenia vedúcich a členov kontrolných skupín Obce Štítnik, 
i) dokumentáciu obce v oblasti ochrany pred požiarmi.
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7. Kontrolné skupiny Obce Štítnik

Pri  vykonávaní  preventívnych  protipožiarnych  kontrol  kontrolné  skupiny  preverujú 
dodržiavanie osobitných predpisov, v objektoch ktorých nevykonáva kontrolu OR HaZZ, a to 
najmä:

a) dokumentácia ochrany pred požiarmi ,
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,
c) skladovanie horľavých látok ,
d) stav prístupových ciest  k  rozvodným zariadeniam elektrickej  energie,  plynu,  vody, 

stav únikových ciest a ich označenie,
e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred 

            požiarmi,
f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných  

            spotrebičov.
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.

8. Oprávnenia členov kontrolných skupín Obce Štítnik

Členovia  kontrolných  skupín  Obce  Štítnik  pri  vykonávaní  preventívnych  protipožiarnych 
kontrol  sú  oprávnení  vstupovať  do  objektov  právnických osôb a  podnikajúcich  fyzických 
osôb,  v  ktorých  sa  nevykonáva  štátny  požiarny  dozor,  a  do  rodinných  domov,  obytných 
domov okrem bytov. Ďalej sú oprávnení vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do 
príslušnej dokumentácie,  požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od 
štatutárnych orgánov, vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov v kontrolovaných 
subjektoch,  právnických  osôb,  fyzických  osôb-podnikateľov a  fyzických  osôb.  Svoje 
oprávnenie preukazujú poverením na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly vydané 
starostom obce. 

9. Ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Kontrolné  skupiny  Obce  Štítnik  pri  vykonávaní  preventívnych  protipožiarnych  kontrol 
upozorňujú  fyzické  osoby,  fyzické  osoby-podnikateľov a  právnických  osôb  na  zistené 
nedostatky a požadujú ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytujú 
potrebné informácie a vysvetlenia. 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.
Nedostatky,  ktoré  nemožno  odstrániť  bez  zbytočného  odkladu,  kontrolné  skupiny  obce 
prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce oznamujú obci, ktorá rozhodnutím uloží 
lehoty  na  odstránenie  nedostatkov.  Proti  tomuto  rozhodnutiu  kontrolovaný  subjekt  môže 
podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Obec Štítnik, Námestie 1. mája 167, 049 32 
Štítnik.
Kontrolné  skupiny obce  vykonávajú  následné  preventívne  protipožiarne  kontroly,  ktorých 
cieľom je preveriť splnenie  uložených opatrení z oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré boli 
kontrolovanému  subjektu  uložené  starostom  obce.  Ak  sa  pri  následnej  preventívnej 
protipožiarnej kontrole zistí, že uložené opatrenia neboli splnené, uvedú kontrolné skupiny 
obce  túto  skutočnosť  v  príslušnej  časti  zápisnice  z  následnej  preventívnej  protipožiarnej 
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kontroly. Zápisnicu odovzdajú preventivárovi požiarnej ochrany obce, ktorý následne spracuje 
návrh na zaradenie daného subjektu do zoznamu výkonu štátneho požiarneho dozoru.

10.  Protipožiarna asistenčná hliadka

Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje Obec Štítnik
a) v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
b) pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
c) pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

1. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady 
na plnenie úloh, počet jej členov sa určuje so zreteľom na úlohy, ktoré má táto hliadka   plniť. 
Ak sa protipožiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, obec určuje 
jej vedúceho.
2. Členovia  protipožiarnej  asistenčnej  hliadky  zriadenej  pri  podujatiach,  na  ktorých  sa 
zúčastňuje väčší počet osôb, sú označení na viditeľnej časti odevu nápisom  
    PROTIPOŽIARNA HLIADKA OBCE ŠTÍTNIK.
3. Členovia  protipožiarnej  asistenčnej  hliadky sa nepoverujú inými  úlohami  ani  výkonom 
činností, 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.

Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb
a) v prípadoch určených starostom obce, 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) ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb
            v objektoch inej právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku obec, ak 
            sa s vlastníkom (užívateľom, správcom) nedohodne inak,

c) podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len 
na  miestach,  ktoré  spĺňajú  podmienky  protipožiarnej  ochrany,  najmä  z  hľadiska 
evakuácie osôb pri požiari.

Článok IV.

Povinnosti  fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov
pri predchádzaní požiarnom

1. Povinnosti pi predchádzaní požiaru

Každý má :
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,
            protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred
            požiarmi, ak sú pre dané objekty určené,
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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 vzniku      
            požiaru,

f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely
            ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o
            náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a
            záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach   
            v jej vlastníctve alebo užívaní,

h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej
            objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou
            spôsobilosťou,

i) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri
            zisťovaní príčin vzniku požiarov.

Je zakázané:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň 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 sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich    
            vykonávanie  podľa osobitných predpisov,

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

f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.
g) neudržiavať poriadok na povalách,  v pivniciach a iných miestach,  na ktorých môže 

dôjsť k vzniku požiaru alebo sťaženiu zásahu hasičskej jednotky, skladovať horľavé 
materiály na povalách vo vzdialenosti najmenej 1 m od komínového telesa, 

2. Povinnosti pri zdolávaní požiaru 

Každý je povinný pri zdolávaní požiaru:
a) vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených osôb,
b) uhasiť požiar ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho 

šírenia,
c) ohlásiť  bezodkladne  na určenom mieste  (OHLASOVNI POŽIAROV) obce  zistený 

požiar alebo zabezpečiť jeho ohlásenie,
d) poskytnúť vecnú  pomoc  hasičskej  jednotke  na  výzvu  veliteľa  zásahu,  veliteľa 

hasičskej jednotky alebo obecného úradu,
e) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obecného úradu poskytnúť 

dopravné prostriedky, zdroje vody a iné veci potrebné pre zdolanie požiaru,
f) ak sú s poskytnutím vecnej pomoci spojené výdavky – náklady, patrí náhrada tomu, 

kto ich poskytol - výška nákladov je určené v súlade s platnou legislatívou,
g) vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť 

na  vykonanie  opatrení  nevyhnutných  na  zdolanie  požiaru  alebo  zamedzenie  jeho 
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šírenia,  prípadne iných záchranných prác,  najmä vypratať,  alebo strpieť vypratanie 
pozemku,   

h) odstrániť,  alebo  strpieť  odstránenie  stavieb,  ich  časti  alebo  porastov.  O potrebe 
a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu, 

i) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vlastník (správca, užívateľ) 
nehnuteľnosti  je  povinný  umožniť  vstup  na  nehnuteľnosť.  Hasičská  jednotka 
zabezpečuje  maximálnu šetrnosť a minimalizuje  využitie  priestoru,  aby nedošlo ku 
škodám na majetku.  

Právnická  osoba  a  fyzická  osoba  -  podnikateľ  je  povinná  dodržiavať  ustanovenia 
vyplývajúce  z  platnej  právnej  úpravy  o  ochrane  pred  požiarmi,  ktoré  sa  jej  špecificky 
dotýkajú ( §§4 – 8 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov).

Článok V.

Údaje o početnom stave a vybavení Obecného hasičského zboru Obce Štítnik

Druh, veľkosť a vybavenie jednotky OHZ
OHZ je zložený z dvoch zásahových družstiev počte 2 x 1 – 4 členov
Veliteľ OHZ, strojník vodič:    Novák Norbert
Veliteľ zásahu, strojník:           Zdechovan Martin
Veliteľ zásahu:                         Spišiak Milan 
Strojník vodič:                         Mráz Gejza
Strojník:                                   Puškás Marek

1. Družstvo hasič:            Jakub Bakeš
                                     Juraj Blažko
                                     Miroslav Novák
                                      

2. Družstvo hasič:             Juraj Lukáš
                                            Emil Zdechovan

                                      Vojtech Novák

Vybavenie Obecného hasičského zboru Obce Štítnik

Požiarna technika: - CAS 25 1 ks, 
motorová striekačkou PPS 12 – 2 ks 
Iveco Daily

V obci je zriadená hasičská zbrojnica, kde je umiestnená technika OHZ, kľúče od hasičskej 
zbrojnice sa nachádzajú na Obecnom úrade – Ohlasovňa požiarov u veliteľa OHZ.

Článok VI.

10



Prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov v Obci Štítnik

V obci pre protipožiarny zásah sú tieto vodné zdroje:
a) Na potoku Štítnika  –  3 čerpacie stanovištia s dvoma stavidlami.
b) Verejný vodovod  –  objem zásobníkov 200m3 

Vlastníci, správcovia a užívatelia vodných zdrojov sú povinní tieto zariadenia a vodné toky 
udržiavať  v použiteľnom  stave.  Kontrolu  týchto  miest  a zariadení  vykonávajú  kontrolné 
skupiny  v rámci  preventívnej  kontroly.  Pri  zistení  závadného  stavu  upozorňujú  na  túto 
skutočnosť  preventivára  obce:  veliteľ  OHZ  a ostatní  členovia  OHZ,  poslanci  obecného 
zastupiteľstva  a ostatní  zamestnanci  Obecného  úradu  ako  aj  všetci  občania obce  pri 
náhodných zisteniach.

Článok VII.

1. Zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v Obci Štítnik

Ohlasovňa  požiarov  prijíma  hlásenie  o vzniku  požiaru,  havárie  a iných  mimoriadnych 
udalostiach  v obci,  vyhlasuje  požiarny  poplach  a zabezpečuje  ďalšiu  nevyhnutnú  činnosť. 
Ohlasovňa požiarov je zriadená na Obecnom úrade a je označená tabuľkou „OHLASOVŇA 
POŽIAROV“. 

Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu: 1. Elektrickou sirénou
                                                             2. Miestnym rozhlasom

Dôležité telefóne čísla pohotovostných služieb: 
Ohlasovňa požiarov obce Štítnik -                            788 37 92
Jednotka HaZZ – Rožňava – tiesňové volanie –       150, 7342 222
Okr. Riaditeľstvo HaZZ – Rožňava –                       732 22 68
Polícia  - Rožňava – tiesňové volanie –                    158
Záchranný systém – tiesňové volania –                    112
Polícia – Štítnik –                                                      793 11 27
Zdravotníci – tiesňové volania -                               155
Elektrikári - hlásenie porúch -                                   0800 123 332
Plynári – poruchová služba –                                    0850 111 727
Vodári – poruchová služba –                                    732 26 20
Starosta obce –                                                          0905 438 851

2. Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v Obci Štítnik v dennom a nočnom čase 
so zreteľom na zdolávanie požiaru

Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v jej obecných častiach zabezpečuje 
OHZ.  V  prípade  ohlásenia  požiaru  v  ohlasovní  požiarov  zasahuje  podľa  potreby  OHZ, 
hasičský  a  záchranný  zbor  a  ďalšie  hasičské  jednotky  zvolané  podľa  požiarneho 
poplachového plánu okresu.

Článok VIII.
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Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu Rožňava

Požiarny  poplachový  plán  obce  je  spracovaný  podľa  požiadaviek  výpisu  Požiarneho 
poplachového plánu okresu Rožňava 

K privolaniu hasičských jednotiek pri požiari v obci:

I.    Stupeň poplachu –        HZO – Štítnik –                           788 37 92

II. Stupeň poplachu –             HZO – Štítnik –                          788 37 92
                                                 HZO – Slavošovce –                  799 92 81
                                                 HZO – Ochtiná –                        788 26 70

III. Stupeň poplachu -              HZO – Štítnik –                          788 37 92
                                     HZO – Slavošovce –                   799 92 81
                                     HZO – Rochovce –                     799 91 02
                                     HZO – Ochtiná –                         788 26 70
                                     HaZZ – Rožňava –                       150 

K vyslaniu hasičskej jednotky :

I. Stupeň poplachu -             HZO – Štítnik – CAS 25 – 1 ks

II. Stupeň poplachu -             HZO – Štítnik – CAS 25 – 1 ks    
                                   HZO – Slavošovce LIAZ 101 CAS

                                               HZO – Ochtiná – A 21 – PPS 12 – 1 ks

III. Stupeň poplachu -             HZO – Štítnik – CAS 25 – 1 ks
                                    HZO – Slavošovce – LIAZ 101 CAS 1 ks
                                    HZO – Rochovce – V3S – PPS 12 – 1 ks
                                    HZO – Ochtiná – A 21 – PPS 12 – 1 ks
                                    HaZZ – Rožňava – CAS 32 – 1 ks

Článok IX.

Náhrada škody

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  nezodpovedajú  za  škodu,  ktorá 
vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti  so zdolávaním požiaru. Náhrada 
škody sa neposkytuje právnickej osobe, fyzickej osobe -podnikateľovi a ani fyzickej osobe, 
ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom. Právo na náhradu škody 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  zásah  v  záujme 
fyzickej osoby vykonala obec, uplatňuje sa právo na náhradu škody u obce, ktorá aj náhradu 
škody poskytuje.

Článok X.
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Spoločné a záverečné ustanovenie

Tento „Požiarny poriadok obce“ nemení  rozsah a  účinnosť zákona o ochrane pred 
požiarmi  a  zákona  o  obecnom  zriadení,  ako  aj  ďalších  všeobecne  záväzných  právnych 
predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.
1. Orgány obce,  fyzické osoby, právnické osoby a 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 vyplývajúcich z platnej právnej úpravy 
a tohto všeobecne záväzného nariadenia obce.
2.  V  prípade,  že  fyzické  osoby,  právnické  osoby  a  fyzické  osoby-podnikatelia  nebudú 
dodržiavať  ustanovenia  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia,  obec  vyvodí  voči  jeho 
porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
4. Požiarny poriadok je vyvesený na úradnej tabuli v obci, ďalej je zverejnený na internetovej 
stránke obce. Požiarny poriadok je na obecnom úrade prístupný každému.
5. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa ..................

V Štítniku, dňa

           –––––––––––––––––––-
Miloš Gallo Barnák
    starosta obce
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