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Dokument zobrazený s účinnosťou poslednej zmeny č.129/2015 Z. z. k 01.09.2015

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB V ZMYSLE ZÁKONA č.
314/2001 Z. z.
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§4
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku
požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,
a) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych
prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych
protipožiarnych prehliadok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo,
b) zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na
ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb; opatrenia, miesta a činnosti so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru, čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a
podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
c) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich
príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu, ktorý vydá ministerstvo,
d) zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo.
e) zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a
osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v
jej objektoch a priestoroch; obsah, rozsah, lehoty školenia o ochrane pred požiarmi,
vymedzenie okruhu osôb podliehajúcich školeniu a overovaniu a spôsob overovania
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
f) vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so
skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov;
druhy dokumentácie, jej obsah, účel, spôsob a potrebu jej vypracovania a uloženia a
lehoty jej kontroly ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
g) umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a
priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred
požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a
súvisiace podklady a informácie,
h) splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom
vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,
i) prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich
protipožiarnej bezpečnosti podľa podmienok ustanovených všeobecne záväzným
právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo a podľa pokynov výrobcu, 3a)
j) určovať a mať k dispozícii požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a látok a zásady
ich bezpečného používania a skladovania, ak je ich výrobcom,
k) zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri
uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a
dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu
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bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a
zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo,
l) zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti
stavby alebo jej časti, 4) bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,
m) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie
komínov osobami s odbornou spôsobilosťou 5) 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,
n) 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,
o) 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,
p) zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred
požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné
oprávnenie.
Zákon č. 29/ 1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
Zákon č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
5) 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.
3)

3a)
4)

§5
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na
účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,
a) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na
nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, hasiace látky,
hasičskú techniku, 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
dokumentáciu o ich prevádzkovaní; vlastnosti, podmienky projektovania, inštalácie,
označovania a prevádzkovania požiarnych zariadení a vlastnosti a podmienky
prevádzkovania hasičskej techniky, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
vrátane podmienok zabezpečenia ich akcieschopnosti a podmienok, za ktorých je možné
dočasne neprevádzkovať uvedené zariadenia, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah
údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní, vzory dokladov o údržbe a
kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo,
b) označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty,
nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení
elektrickej energie, plynu, vody a k požiarnym zariadeniam,

Obec Bánov, Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 BÁNOV
Ing. Nikolas Kramár - preventivár požiarnej ochrany obce Bánov

Obec Bánov
DOKUMENTÁCIA OCHRANY PRED POŽIARMI OBCE

INFORMAČNÝ DOKUMENT
Strana 3/13

c) strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia
slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia
osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
d) udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená
možnosť jej čerpania,
e) vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej
osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na
evakuáciu osôb; zásady posudzovania objektov z hľadiska podmienok evakuácie osôb
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
f) zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov; podmienky zriaďovania a vybavenia
a počet ohlasovní požiarov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo,
g) spracovať na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo") analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru vo svojich
objektoch a priestoroch a na jej základe zriadiť hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo
krajské riaditeľstvo,
h) zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu;
druhy protipožiarnych hliadok, ich úlohy a obsah a rozsah odbornej prípravy a lehoty
jej vykonávania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
i) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a
záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo") každý požiar, ktorý vznikol v
objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní,
j) poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.
§6
(1) Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedá jej
štatutárny orgán. Ak je na čele právnickej osoby kolektívny orgán, ten určí, kto zodpovedá
za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,
zodpovedá za ochranu pred požiarmi táto osoba alebo jej zodpovedný zástupca.
(2) Vlastník (správca) nehnuteľností, ktorý prenajíma nehnuteľnosť, je povinný zabezpečiť
úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení tohto zákona, ak sa v nájomnej zmluve
nedohodne s nájomcom o zabezpečení týchto úloh inak.
§ 6a
Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v
bytovom dome a správca bytového domu5a) sú povinní zabezpečiť pri správe bytového domu
plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a
spoločných zariadení bytového domu, podľa § 4 písm. a) až c), g) až i) a k) až p), § 5 písm. a)
až c), i) a j) a § 8 písm. f) s tým, že o splnení povinnosti podľa § 4 písm. a) vyhotoví technik
požiarnej ochrany záznam; obsah záznamu o vykonaní preventívnej protipožiarnej
prehliadky a druhy dokumentácie pre bytové domy ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.
5a)

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

§ 6b
(1) Vlastník lesa, správca5b) alebo obhospodarovateľ lesa5c) na účely predchádzania vzniku
požiaru lesa je povinný:
a) budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené
proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu zakladania
ohňa mimo zabezpečených ohnísk,
b) spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z hľadiska
ochrany pred požiarmi, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie ich poskytovať
okresnému riaditeľstvu,
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c) zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť,
d) spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou
pohromou.5d)
(2) Vlastník lesa, správca5b) alebo obhospodarovateľ lesa5c) na účinné zdolávanie požiaru
lesa je povinný
a) zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
b) zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po
ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s
hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,
c) udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom
príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
d) vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.
(3) Podrobnosti o spracúvaní a obsahu mapových podkladov, spôsobe a organizácii
hliadkovacej činnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, rozsahu spracovania
osobitných protipožiarnych opatrení pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou, 5d)
druhoch, počtoch a umiestnení protipožiarneho náradia, požiadavkách na vlastnosti
prejazdových ciest, zvážnic, zdrojov vody na hasenie požiarov a rozčleňovacích pásov a
priesekov z hľadiska ich využiteľnosti pre zásah hasičskej jednotky ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
§ 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z.
5d) § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 252/2001 Z. z.
5b)
5c)

§7
(1) Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ sú povinné plniť len povinnosť
podľa § 4 písm. e) a povinnosti fyzickej osoby ustanovené v tomto zákone, ak
a) nepoužívajú na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome
alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu a
priestoru na predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 100 m2 iné objekty
alebo iné priestory, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní,
b) zamestnávajú najviac piatich zamestnancov v objekte a
c) nevykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a nemajú miesta
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
(2) Ak vlastník lesa, správca5b) alebo obhospodarovateľ lesa5c) spĺňa podmienky podľa
odseku 1, je povinný plniť na úseku ochrany pred požiarmi len povinnosti podľa § 6b ods. 1
a 2 a povinnosť podľa § 4 písm. e).
§8
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nesmú
a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru,
d) usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie
sú na tieto účely určené, bez predchádzajúceho súhlasu okresného riaditeľstva,
e) vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých vykonávanie nemá oprávnenie
alebo osobitné oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti na ich
vykonávanie vyžaduje,
f) používať požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na
ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, nebolo vydané vyhlásenie o
parametroch a vyhlásenie o zhode, ak sa podľa osobitných predpisov 2a) vyžadujú,
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g) zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť jej početný stav alebo materiálno-technické
vybavenie bez predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského riaditeľstva.
6) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Obec Bánov, Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 BÁNOV
Ing. Nikolas Kramár - preventivár požiarnej ochrany obce Bánov

Obec Bánov
DOKUMENTÁCIA OCHRANY PRED POŽIARMI OBCE

INFORMAČNÝ DOKUMENT
Strana 6/13

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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Poznámka: § 6b zákona č. 314/2001 Z. z.:
1) Vlastník lesa, správca (§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch) alebo
obhospodarovateľ lesa (§ 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z.) na účely predchádzania
vzniku požiaru lesa je povinný
a) budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská
zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie
zákazu zakladania ohňa mimo zabezpečených ohnísk,
b) spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z
hľadiska ochrany pred požiarmi, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie ich
poskytovať okresnému riaditeľstvu,
c) zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu
činnosť,
d) spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou
pohromou (§ 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení zákona č. 252/2001 Z. z.).
2) Vlastník lesa, správca (§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch) alebo
obhospodarovateľ lesa (§ 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z.) na účinné zdolávanie požiaru
lesa je povinný
a) zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
b) zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a
zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom
vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,
c) udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave
umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
d) vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.
3) Podrobnosti o spracúvaní a obsahu mapových podkladov, spôsobe a organizácii
hliadkovacej činnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, rozsahu spracovania
osobitných protipožiarnych opatrení pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou (§ 3 ods. 2
písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 252/2001
Z. z.), druhoch, počtoch a umiestnení protipožiarneho náradia, požiadavkách na vlastnosti
prejazdových ciest, zvážnic, zdrojov vody na hasenie požiarov a rozčleňovacích pásov a
priesekov z hľadiska ich využiteľnosti pre zásah hasičskej jednotky ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
 zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s prevádzkovaním stavieb z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sú v jej vlastníctve, pri ich prenájme, ak sa s
nájomcom nedohodne na zabezpečení plnenia povinností inak; podrobnosti o
opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
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;
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 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)
 Okresné riaditeľstvo môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť :
- pokarhanie,
- pokutu.
 Pokarhanie alebo pokutu do 99 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí
priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že :
- nedodržiava vyznačené zákazy alebo príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi alebo
neobstaráva, neinštaluje alebo neudržiava v akcieschopnom stave požiarne zariadenia,
hasiace látky alebo iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, alebo nezabezpečí
vykonanie ich kontroly,
- neumožní alebo sťaží vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly alebo iných
opatrení na úseku ochrany pred požiarmi,
- neoznámi bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý
vznikol v objekte v jej vlastníctve alebo užívaní,
- neumožní umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na
účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu,
- neumožní orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri
zisťovaní príčin vzniku požiarov,
- poruší zásady bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných
spotrebičov,
- nezabezpečí kontrolu, čistenie a odborné preskúšanie komínov.
 Pokarhanie alebo pokutu do 165 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí
priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že :
- nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené obcou podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona č.
314/2001 Z. z.,
- poškodí, odstráni, zneužije alebo inak zníži účinnosť požiarnych zariadení, sťažuje k
nim prístup, bezdôvodne privolá hasičskú jednotku, bezdôvodne vyvolá požiarny
poplach alebo zneužije linku tiesňového volania,
- neposkytne osobnú pomoc alebo vecnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru, hoci
je na to povinná na základe výzvy veliteľa zásahu podľa § 46 písm. d) alebo § 47 zákona
č. 314/2001 Z. z.,
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- nedodrží predpisy o skladovaní, ukladaní a manipulácii s horľavými látkami a horenie
podporujúcimi látkami alebo znemožní prístup k rozvodným zariadeniam elektrickej
energie, plynu a vody,
- nezabezpečí riešenie a dodržiavanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri
uskutočňovaní stavieb, pri ich užívaní alebo pri zmene užívania stavieb.
 Pokarhanie alebo pokutu do 331 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí
priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že :
- poruší príkazy alebo zákazy týkajúce sa manipulácie s otvoreným ohňom na miestach
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo poruší zákaz fajčenia, alebo svojím
konaním spôsobí vznik požiaru,
- neumožní hasičskej jednotke vstup na nehnuteľnosť pri zdolávaní požiaru alebo inak
sťaží vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo pri záchranných
prácach,
- poruší rozhodnutie o vylúčení veci z používania,
- vykonáva činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú
spôsobilosť, ktoré sa vyžadujú na výkon takýchto činností,
- nedodrží zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru,
- vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na
miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
- nezabezpečí plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej
vlastníctve, správe alebo v užívaní.
Fyzická osoba môže byť riešená aj v blokovom konaní podľa § 62 zákona č.
314/2001 Z. z.
Blokové konanie
Okresné riaditeľstvo je oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za
priestupky na úseku ochrany pred požiarmi (Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
V blokovom konaní možno za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokutu
do 100 eur.
FYZICKÉ OSOBY na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zákonných ustanovení
mali by vedieť, že :
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,
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 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.
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.
Vstup na nehnuteľnosti - § 45 :
 Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na
nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na
zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä
vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb,
ich častí alebo porastov. O potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu;

Obec Bánov, Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 BÁNOV
Ing. Nikolas Kramár - preventivár požiarnej ochrany obce Bánov

Obec Bánov
DOKUMENTÁCIA OCHRANY PRED POŽIARMI OBCE

INFORMAČNÝ DOKUMENT
Strana 12/13

Osobná pomoc - § 46 :
Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru :
 vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb;
 uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho
šírenia;
 ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho
uhasenie;
 poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej
jednotky alebo obce.
Vecná pomoc - § 47 :
Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného
riaditeľstva alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie
požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov.
Vyňatie z povinnosti poskytnúť osobnú a vecnú pomoc - § 48 :
Povinnosť poskytnúť pomoc podľa § 46 a § 47sa nevzťahuje na :
 príslušníkov, štátnych zamestnancov a zamestnancov ozbrojených síl, príslušníkov a
zamestnancov a v stavbách pre bezpečnosť štátu, v objektoch Zboru väzenskej a
justičnej stráže, Železničnej polície a orgánov colnej správy okrem colných skladov, ak
by poskytnutím pomoci bolo vážne ohrozené plnenie bojovej úlohy alebo výkon služby,
 zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa vo verejnej hromadnej
doprave, energetike a spojoch, ak by poskytnutie pomoci mohlo mat za následok vážne
ohrozenie zdravia, života alebo majetku iných osôb, závažnú poruchu prevádzky alebo
iný závažný následok,
 zamestnancov zdravotníckeho zariadenia, ak by poskytnutím pomoci bolo vážne
ohrozené plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
 osoby telesne alebo duševne nespôsobilé, osoby mladšie ako 18 rokov, tehotné ženy a
zamestnanci cudzích zastupiteľských úradov.
Fyzická osoba nie je povinná poskytnúť pomoc uvedenú v § 46 a § 47 ak jej v tom bráni
dôležitá okolnosť alebo ak by tým vystavila vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby.
Náhrada škody - § 53 :
 Fyzická osoba má nárok na náhradu škody, ktorá jej vznikla pri poskytovaní pomoci pri
zdolávaní požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky. Fyzická osoba uplatňuje právo
na náhradu škody na okresnom riaditeľstve, pričom ju uhrádza krajské riaditeľstvo. Ak
pomoc poskytla fyzická osoba v záujme právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, má krajské riaditeľstvo právo voči tejto právnickej osobe alebo fyzickej
osobe na náhradu toho, čo fyzickej osobe poskytlo;
 V osobitne odôvodnených prípadoch možno priznať náhradu výdavkov spojených s
obstaraním novej veci za vec poškodenú.
§ 55 :
 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.
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Hasičské jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím
hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru;
 Náhrada škody podľa odseku I sa neposkytuje (právnickej osobe, fyzickej osobe podnikateľovi) a ani fyzickej osobe. ktorej objekty bolí zasiahnuté požiarom;
 Právo na náhradu škody podľa odseku 1 sa uplatňuje u právnickej osoby alebo fyzickej
osoby - podnikateľa, v ktorej záujme sa zásah vykonal; táto právnická osoba alebo
fyzická osoba - podnikateľ aj náhradu škody poskytuje. Ak sa zásah vykonal v záujme
fyzickej osoby, uplatňuje sa právo na náhradu škodu na okresnom riaditeľstve, ak toto
zásah vykonalo, pričom ho uhrádza krajské riaditeľstvo, v ktorého územnom obvode
požiar vznikol. Ak zásah v záujme fyzickej osoby vykonala obec, uplatňuje sa toto právo
u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje;
 Lehoty na uplatnenie náhrady škody podľa § 53 a § 55 upravuje osobitný predpis.
Náhrada výdavkov - § 56 :
 Ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky. patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada
týchto výdavkov;
 Pravo na náhradu výdavkov môže oprávnený uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď
ich zistil, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku; inak toto právo zanikne;
 Právo na náhradu výdavkov sa uplatňuje u (právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, v ktorej záujme sa pomoc poskytla: táto právnická osoba alebo fyzická
osoba -podnikateľ aj náhradu výdavkov poskytuje). Ak sa pomoc poskytla v záujme
fyzickej osoby, uplatňuje sa právo na náhradu výdavkov na okresnom riaditeľstve, ak o
poskytnutie pomoci požiadalo, pričom ho uhrádza krajské riaditeľstvo, v ktorého
územnom obvode požiar vznikol,
 Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa
osobitných predpisov (Napríklad § 415 a nasl. Občianskeho zákonníka. § 179 a nasl.
Zákonníka práce).
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