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POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB NA ÚSEKU OCHRANY PRED
POŽIARMI
(v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z.)
Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z.o ochrane pred požiarmi v platnom znení (ďalej len
zákon č. 314/2001 Z. z.) ustanovuje a zakotvuje povinnosti fyzických osôb na úseku
ochrany pred požiarmi. Fyzické osoby si musia počínať tak, aby nedochádzalo k vzniku
požiarov a musia dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti stanovené zákonom,
vyhláškami a predpismi na úseku ochrany pred požiarmi, najmä:











pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;
v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;
umožniť kontrolným skupinám obce vykonávať preventívne protipožiarne
kontroly v rodinných domoch (okrem bytov) a v iných stavbách (okrem bytov vo
vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb;
odstraňovať zistené nedostatky;
v nevyhnutných prípadoch povoliť umiestnenie signalizačných alebo
poplachových zariadení na objekty vo vlastníctve fyzických osôb;
umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri
zisťovaní príčin vzniku požiarov;
zabezpečovať pravidelne čistenie, kontroly a preskúšavania komínov;
pri fajčení alebo používaní otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru kde je zakázané a to z dôvodu že môže dôjsť k
vzniku požiaru;
je zakázané vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň na
miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu;
a pod.

Zákon č. 314/2001 Z. z.upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických
osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi. § 14 citovaného zákona ukladá tieto
povinnosti fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi.
Fyzická osoba je povinná (§ 14 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z.) :
 zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní
stavby riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby; požiadavky
na protipožiarnu bezpečnosť stavby pri uskutočňovaní stavby, užívaní stavby a zmene v
užívaní stavby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru 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, a dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany
pred požiarmi,
 obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na
nebezpečenstvo vzniku požiaru požiarne zariadenia, ďalšie hasiace látky, vecné
prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave,
zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak
tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu;
vlastnosti a podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení a vecných prostriedkov
ochrany pred požiarmi vrátane podmienok akcieschopnosti, obsah kontroly vrátane
lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní a vzory
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dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo,
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,
dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru; čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, činnosti, ktoré sa považujú za
činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, a zásady protipožiarnej
bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo pri činnosti so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo,
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,
oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý
vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie
komínov osobami s odbornou spôsobilosťou (Zákon č. 161 / 1998 Z. z. o Komore
kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) pred pripojením palivového
spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla
alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese
komína; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia
a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor
potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania
komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii
a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení
ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť
označenie komínu štítkom; technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných
spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a
dymovodov a vzor štítku o vyhotovení komína ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo,
prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich
protipožiarnej bezpečnosti podľa pokynov výrobcu a podmienok prevádzkovania a
kontroly ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá
ministerstvo,
dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s
technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce
látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,
uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného
preskúšania komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení a
hasiacich prístrojov,
umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri
zisťovaní príčin vzniku požiarov,
zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej
vlastníctve, správe alebo v užívaní podľa § 6b; podrobnosti o opatreniach ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
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Fyzická osoba nesmie :
 fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru;
 vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
 zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu;
 vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú
spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie
podľa osobitných predpisov;
 poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným
prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä
elektrickej energie, plynu alebo vody;
 vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo
zneužiť linku tiesňového volania.
Za porušenie týchto povinnosti fyzickej osobe v zmysle § 61 zákona č. 314/2001 Z. z.
môžu byť uložené pokuty (vo forme priestupkov).

FYZICKÉ OSOBY na úseku ochrany
zákonných ustanovení mali by vedieť, že :

pred

požiarmi

v

zmysle

Obec - § 23 :
 vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
 rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viest k vzniku
požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
 rozhoduje o vylúčení veci z používania,
 určuje veliteľa zásahu.
Poznámka : to znamená 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.
V zmysle § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom
znení, obec:
 vykonáva preventívne protipožiarne kontroly.
 Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa § 23 je preverovanie dodržiavania
povinností ustanovených v tomto zákone
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.
 rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku
požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení.
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Obec upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych
protipožiarnych kontrol fyzické osoby a podnikajúce fyzické osoby 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.
 rozhoduje o vylúčení veci z používania.
Ak sa pri kontrole zistí, že niektorá vec vyvoláva bezprostredne nebezpečenstvo vzniku
požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia rozhodne obec o
vylúčení veci z používania.
V zmysle § 24 zákona č. 314/2001 Z. z. účelom preventívnych protipožiarnych kontrol
podľa § 23 je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v tomto zákone (okrem
iných) aj v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných
stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
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