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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA MEDZILABORCE č . 4/2012

POŽIARNY PORIADOK MESTA MEDZILABORCE
Mestské zastupiteľstvo v Medzilaborciach vydáva podľa § 6, ods. 2 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami zákona
NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ako aj vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnkov.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

POŽIARNY PORIADOK MESTA MEDZILABORCE
Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1
Toto všeobecne záväzné nariadenie podrobnejšie upravuje podmienky pri požiarnej
prevencii, v prípade vzniku požiaru a pri jeho likvidácii, dôležité pre ochranu života, zdravia a
majetku fyzických a právnických osôb v katastrálnom území mesta Medzilaborce.
2
Požiare spôsobujú straty na životoch, majetku a poškodenie zdravia, preto je
povinnosťou podnikajúcich fyzických a právnických osôb a všetkých občanov požiarom
predchádzať a v prípade ich vzniku podieľať sa na ich likvidácii.
3
Účelom Požiarneho poriadku mesta Medzilaborce je stanoviť povinnosti orgánov
mesta, povinnosti právnických osôb a fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť
a povinnosti fyzických osôb (občanov) tak, aby boli vytvorené podmienky pre účinnú ochranu
života, zdravia, majetku pred požiarmi a poskytovanie pomoci pri ich zdolávaní.
Článok II.
ÚLOHY ORGÁNOV MESTA

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

1
Ustanovuje Všeobecne záväzným nariadením Požiarny poriadok mesta a schvaľuje
jeho zmeny.
2
Určuje v rozpočte mesta náklady na požiarnu ochranu, ktorých potreba vyplýva z
plnenia úloh zakotvených v Požiarnom poriadku.
3
Odsúhlasuje plán preventívnych požiarnych kontrol a jeho vyhodnotenie.

PRIMÁTOR MESTA
1
Menuje vedúceho a členov kontrolných skupín mesta (s ich súhlasom), pričom
prihliada na ich odborné predpoklady.
2
Rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku
požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb.
3
Rozhoduje o vylúčení veci z používania, ak vec vyvoláva bezprostredné
nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia.
Navrhuje Okresnému riaditeľstvu H a ZZ vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky pri zistení
nedostatkov v požiarnej prevencii prevádzky.
4
Nariaďuje vykonanie mimoriadnych preventívnych protipožiarnych kontrol.

KONTROLNÉ SKUPINY

1
Vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly u právnických osôb a podnikajúcich
fyzických osôb, u ktorých nevykonáva protipožiarne kontroly okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru.
2
Pri kontrolách upozorňujú podnikajúce fyzické osoby a zodpovedných pracovníkov
právnických osôb na zistené nedostatky, požadujú ich bezodkladné odstránenie a pre tieto
účely poskytujú potrebné informácie a vysvetlenia.
3
O zistených nedostatkoch, ktoré nemôžu byť bezodkladne odstránené počas kontroly,
spíšu záznam, v ktorom určia lehoty na ich odstránenie a tento záznam predložia primátorovi
mesta.
4
Pri plnení úloh požiarnej ochrany preukazujú svoje oprávnenie na výkon týchto
činností poverením, ktoré vydal a podpísal primátor mesta a ktoré je platné spolu s
občianskym preukazom.
PREVENTÍVAR POŽIARNEJ OCHRANY

- Vypracováva, vedie a udržiava dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným
stavom.
-Vykonáva školenia kontrolných skupín mesta, pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi
zamestnancov a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok
-Vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky.
-Určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
-Určuje požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb.
-Organizuje a vyhodnocuje cvičné požiarne poplachy.
-Spracováva plán preventívnych protipožiarnych kontrol a jeho vyhodnotenie predkladá
1 x ročne mestskému zastupiteľstvu
-Organizuje a zabezpečuje činnosť kontrolných skupín mesta a primátorovi mesta predkladá
návrhy na vydanie príslušných opatrení.
-Vykonáva preventívno-výchovnú činnosť v meste.

Článok. III.
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB, PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB A
OBČANOV

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1
Všetky osoby sú povinné konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov, najmä
používaním tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov. Pri skladovaní a
používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom dodržiavať požiadavky
protipožiarnej bezpečnosti.
2
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 v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky.
3
Dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred
požiarmi.
4
Obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky,
požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi.
5
Ohlásiť bez zbytočného odkladu zistený požiar alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.
6
Na všetky osoby sa vzťahuje zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu a spaľovať horľavé látky na
voľnom priestranstve bez písomného súhlasu Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru.
7
Všetkým osobám je zakázané poškodzovať alebo zneužívať všetky vecné prostriedky
požiarnej ochrany.

POVINNOSTI PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV A ORGANIZÁCIÍ

1
Obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarne technických zariadení, požiarne
vodovody, zdroje vody na hasenie požiarov, hasičskú techniku, hasiace látky, požiarne a
evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a
vecné prostriedky ochrany pred požiarmi so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v
objektoch, zariadeniach a v priestoroch v súlade s projektovou dokumentáciou a udržiavať ich
v akcieschopnom stave.
2
Zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych
prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky.
3
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.
4
Vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany
pred požiarmi.
5
Umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a kontrolným skupinám obce
vstup do objektov a priestorov za účelom vykonania kontroly plnenia povinností na úseku
ochrany pred požiarmi, poskytovať im požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred
požiarmi a súvisiace podklady a informácie.
6
Splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom
vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo mestom v nimi určených lehotách.

Článok IV

POVINNOSTI PRI ZDOLÁVANÍ POŽIAROV

1
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 ohlásenie.
2
Každý je povinný poskytnúť hasičskej jednotke osobnú a vecnú (dopravné
prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky) pomoc na výzvu
veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo mesta. Za vecnú pomoc spojenú s
výdavkami patrí tomu
kto ich poskytol náhrada.
3
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.
Článok V
OPATRENIA PRI PODUJATIACH, NA KTORÝCH SA ZÚČASTŇUJE
VAČŠÍ POČET OSOB

a/ 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 spĺňajú podmienky zabezpečenia
ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari
b/ usporiadať verejné prístupné podujatie v iných objektoch možno len na základe
spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré posúdi okresné riaditeľstvo
c/ na podujatí na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná
hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa inak
písomne nedohodol s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať.
d/ protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje právnická osoba alebo podnikajúca fyzická
osoba
z osôb ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie úloh ochrany pred požiarmi
e/ členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadene pri podujatiach sú označený na
viditeľnej časti odevu nápisom „ PROTIPOŽIARNA HLIADKA“ a nepoverujú sa inými
úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh

Článok VI.
ÚLOHY MESTA V ČASE ZVÝŠENÉHO POŽIARNEHO NEBEZPEČENSTVA
Mesto zriaďuje v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou mesta Medzilaborce
protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a podľa
potreby ustanovuje spôsob vyrozumenia okresného Hasičského a záchranného zboru
v Humennom.

DRUH, VEĽKOSŤ A VYBAVENIE JEDNOTKY POŽIARNEJ OCHRANY
a/ na území mesta je zriadený Dobrovoľný hasičský zbor
b/ DHZ mesta predstavuje družstvo, ktoré je základnou organizačnou jednotkou
c/ družstvo sa skladá z veliteľa a z ďalších osôb
d/ vybavenie: požiarna striekačka PPS-12 s príslušenstvom

Článok VII.
OCHRANA PRED POŽIARMI

1.

Plnenie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi (represívnej a preventívnej činnosti) v
katastri mesta Medzilaborce zabezpečuje mesto v spolupráci s jednotkou HaZZ
v Medzilaborciach a z Dobrovoľným hasičským zborom.

ZDROJE POŽIARNEJ VODY

1.
Na území mesta Medzilaborce zdrojom požiarnej vody v zastavanej časti mesta je
mestský vodovod s požiarnymi hydrantmi.
2.
Ďalšie zdroje požiarnej vody v katastrálnom území mesta sú:
Rieka Laborec
Riečka Vydraňka
Užívatelia a správcovia týchto vodných zdrojov sú povinní udržiavať ich v
prevádzkyschopnom stave.

OHLASOVANIE POŽIAROV

1
2

Ohlasovňa požiarov v meste Medzilaborce je zriadená na jednotke HaZZ
v Medzilaborciach na Ulici Zámočníckej tel.č. 7321222
V prípade ďalšieho nebezpečenstva sú platné základné telefónne čísla:

pre tiesňové volanie: Hasičská a záchranná služba: 112, 150
Záchranná zdravotnícka služba: 112, 155
Polícia: 112, 158
poruchy: Elektrina VSE, a.s., : 055/6103826
Voda VVS, a.s.,

: 057/7753901

Plyn SPP, a.s.,

: 055/6437470

ORH a ZZ Humenné

: 644 18 20-21

Mestský úrad

: 7460111

VÝPIS Z POŽIARNEHO POPLACHOVÉHO PLÁNU OBVODU HUMENNÉ
1.

Výpis z požiarneho poplachového plánu obvodu Humenné tvorí prílohu č. 1 tohto
Všeobecne záväzného nariadenia.

SITUAČNÝ PLÁN MESTA

1.

Situačný plán mesta so zakreslením funkčných hydrantov, zdrojov požiarnej vody a
nástupných plôch tvorí prílohu č. 2 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.

Článok VIII.
POKUTY

Za Porušenie ustanovení tohto VZN:
1
Primátor mesta uloží právnickej alebo podnikajúcej fyzickej osobe, podľa ustanovenia
§ 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel, pokutu
až do výšky 6 638 eur.
2
Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Humennom na návrh mesta môže uložiť pokutu v
súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. pre právnické a podnikajúce fyzické osoby do výšky 16
596 eur a pre občanov do výšky 331 eur.
Článok IX.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1
Orgány mesta, fyzické a právnické osoby v meste úzko spolupracujú s orgánmi štátnej
správy pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto Všeobecne záväzného
nariadenia na úseku požiarnej ochrany mesta. Všeobecne záväzného nariadenie č. 4/2012
bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 18 na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva dňa: 27.03.2012
Toto Všeobecne záväzného nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 01.05.2012

Ing. Ivan Solej
Primátor mesta

