Obecné zastupiteľstvo obce Tulčík (ďalej len OZ) na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe zákona
č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a podľa § 37 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vydáva toto:
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016
POŽIARNY PORIADOK OBCE TULČÍK
Prvá časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je predovšetkým:
a) zaistiť rýchly a organizovaný požiarny poplach v obci,
b) vymedziť úlohy obyvateľstva pri prípadnom vzniknutí požiaru,
c) stanoviť povinnosti občanov z hľadiska prevencie na úseku ochrany pred požiarmi,
d) stanoviť iné protipožiarne a bezpečnostné opatrenia v obci.
2. Toto VZN podrobnejšie upravuje niektoré podmienky na ochranu života a zdravia
fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, živelnými pohromami
a mimoriadnymi udalosťami, ktoré sú v pôsobnosti obce. Stanovuje povinnosti fyzických
osôb, fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb a občianskych zdužení tak, aby boli
vytvorené podmienky pre účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred požiarmi,
živelnými pohromami a mimoriadnymi udalosťami a poskytnutie pomoci pri ich
zdolávaní.
3. Každý, kto spozoruje požiar, ktorý môže sám uhasiť, je povinný ihneď tak urobiť. Ak to
nie je možné, je povinný bezodkladne vyhlásiť požiarny poplach a ohlásiť vznik požiaru
tak, aby hasičská jednotka mohla čo najskôr vykonať potrebné zásahy. Túto povinnosť
má i ten, kto bol o požiari upovedomený osobou, ktorá pre vážne prekážky nemôže
urobiť hlásenie sama, alebo ten, kto môže požiar hlásiť rýchlejšie, než osoba, ktorá požiar
spozorovala. K hláseniu požiaru sa používajú všetky vhodné prostriedky. Ich držitelia sú
povinní dať ich k bezplatnému použitiu, prípadne ich obsluhovať. To isté platí o hlásení
služobných správ z miesta zásahu. To, čo sa vzťahuje na každého obyvateľa o hlásení
požiarov a poskytnutí pomoci pri ich likvidácii, vzťahuje sa aj na povinnosť hlásenia
povodní, živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí.
4. Za mimoriadnu udalosť sa považuje napr.: hrozba teroristického útoku, hrozba násilného
činu, únos, získanie rukojemníka, občianske nepokoje, únik plynu, explózia, bombový
útok, únik nebezpečných materiálov, chemických látok, horľavých látok, výbušných látok,
biologický útok, riziko radiácie, epidémia, letecké nešťastie, zabarikádovanie sa
podozrivých osôb a pod.
5. Za živelnú pohromu sa považuje napr. povodeň, zemetrasenie, ničivá víchrica, zásah
bleskom a pod.
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PÔSOBNOSŤ OBCE PRI OCHRANE PRED POŽIARMI
Čl. 2
Povinnosti obce
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany
pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila.
Zriadiť Dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie
záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať
jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie.
Zabezpečovať odbornú prípravu členov Dobrovoľného hasičského zboru obce.
Vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce.
Zabezpečiť výstavbu alebo údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie
požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave.
Zriadiť ohlasovňu požiarov, prípadne ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar.
Označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú
súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek.
Plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby ustanovené právnymi
predpismi vo vzťahu k vlastnému majetku.
Vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.
Čl. 3
Orgány obce a osoby poverené zabezpečovaním ochrany pred požiarmi

1. Obec za účelom plnenia si povinností na úseku ochrany pred požiarmi má poverených
členov, ktorí vykonávajú protipožiarne hliadky.
2. Obec uznesením obecného zastupiteľstva ustanovuje preventivára požiarnej ochrany
obce s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi.
Tretia časť
Pôsobnosť obce pri vykonávaní štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi
Čl. 4
Preventívne protipožiarne kontroly
1. Štátny požiarny dozor podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej
len zákon č.314/2001 Z .z.) na území obce vykonáva Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v objektoch právnických a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých
zoznam predkladá obci raz za rok.
2. V objektoch právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých sa nevykonáva
štátny požiarny dozor, v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo
vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb, vykonáva obec preventívne protipožiarne
kontroly.
3. Obec spracuje zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne
protipožiarne kontroly s časovým plánom vykonávania preventívnych protipožiarnych
kontrol tak, aby v každom objekte bola vykonaná preventívna protipožiarna kontrola
najmenej raz za päť rokov.
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4. Obec rozhodnutím starostu vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych
kontrol kontrolné skupiny obce, do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom,
pričom prihliada najmä na ich odborné predpoklady. Obec rozhodnutím starostu
ustanovuje vedúceho kontrolnej skupiny obce po prerokovaní s Dobrovoľnou požiarnou
ochranou a s iným občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi
a zabezpečuje školenie členov kontrolných skupín.
5. Kontrolné skupiny sa pri vykonávaní kontrol preukazujú poverením starostu obce na
vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly.
6. Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa kontroluje dodržiavanie osobitných
predpisov 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 a vody,
stav únikových ciest a ich označenia,
e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred
požiarmi,
f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných
spotrebičov.
7. Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov
objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie
odbornej pomoci.
8. Kontrolné skupiny pri preventívnych protipožiarnych kontrolách upozorňujú fyzické
osoby a právnické osoby na zistené nedostatky v priebehu kontroly, požadujú
bezodkladné odstránenie zistených nedostatkov a na tento účel poskytujú potrebné
informácie a vysvetlenia.
9. Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolné skupiny
formou písomného oznámenia oznamujú obci, ktorá rozhodnutím uloží opatrenia
a lehoty na odstránenie nedostatkov, resp. rozhodnutím vylúči vec z používania.
10. 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.
11. Za účelom kontroly plnenia týchto opatrení a lehôt obec zabezpečí vykonanie následnej
preventívnej protipožiarnej kontroly najneskôr do dvanástich mesiacov po uplynutí
lehoty na odstránenie nedostatkov.

Čl. 5
Protipožiarna asistenčná hliadka obce
1. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné
predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na
úlohy, ktoré má plniť, pred začiatkom podujatia. Ak bude pozostávať z dvoch alebo
viacerých členov, obec určí jej vedúceho.
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2. Protipožiarna asistenčná hliadka najmä:
▪ dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
▪ vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu
ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na
zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov,
prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.
3. Protipožiarna asistenčná hliadka obce sa zriaďuje:
a) Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.
Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré
vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní,
používaní alebo pri skladovaní horľavých látok. K týmto činnostiam patrí najmä:
▪ prevádzkovanie, odstavovanie a spúšťanie výroby v technologických
zariadeniach obsahujúcich horľavé látky,
▪ údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich
horľavé látky a odstraňovanie ich poruchových stavov,
▪ zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa
používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa
automatizácie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu,
▪ lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov
pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých
lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a
zariadení,
▪ nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou
vzniku požiaru,
▪ spaľovanie horľavých látok a odpadov na voľnom priestranstve,
▪ zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a
slamy.
b) Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb:
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.
Usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, v objektoch a
na miestach, ktoré nie sú na tieto účely určené, možno len na základe
spracovaného písomného návrhu opatrení, ktorý sa posudzuje v rámci
vydávania súhlasu na usporiadanie podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší
počet osôb.
Keď usporiadateľom podujatia nie je obec, tak protipožiarnu asistenčnú
hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má
podujatie konať, nedohodne písomne inak.
4. Väčší počet osôb je viac ako:
- 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v
nekrytých športových ihriskách,
- 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,
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- 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom
nadzemnom podlaží objektu,
- 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.
5. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky v svojej činnosti najmä:
▪ oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom
zabezpečovaného podujatia,
▪ oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie
ochrany pred požiarmi,
▪ kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej
bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,
▪ vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť
uskutočňujú, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po
ich skončení po určenú dobu,
▪ preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené
opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
▪ upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v
prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho
znemožnenia záchrany osôb.
6. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa
zúčastňuje väčší počet osôb, sú označení na viditeľnej časti odevu
nápisom „PROTIPOŽIARNA HLIADKA“.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky sa nepoverujú na podujatí inými úlohami
ani výkonom činnosti, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh.
Čl. 6
Preventivár požiarnej ochrany obce
1. Zabezpečuje školenie členov kontrolných skupín, organizuje a zabezpečuje ich činnosť.
2. Spracúva a vyhodnocuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol, navrhuje zloženie
kontrolných skupín.
3. Vyhodnocuje výsledky preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá návrhy na
vydanie príslušných opatrení obci.
4. Vypracúva dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce.
5. Vykonáva preventívnu a výchovnú činnosť v obci.

Štvrtá časť
POVINNOSTI OBČANOV, PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV NA ÚZEMÍ
OBCE
Čl. 7
Povinnosti občanov – fyzických osôb
1. Občania – fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi
vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami.
2. Občania – fyzické osoby sú povinné:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tulčík

5

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,
požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred
požiarmi,
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 na svojich nehnuteľnostiach 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 Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného
zboru v Prešove každý 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 v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s
odbornou spôsobilosťou podľa vyhlášky MV SR č.401/2007 Z.z.,
i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín,
zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred
zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,
j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri
zisťovaní príčin vzniku požiarov.
3. Občania – fyzické osoby nesmú:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
b) vypaľovaťporasty 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 požiarnotechnickým 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.

Čl. 8
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov
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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, ak sa v nájomnej zmluve nedohodne s nájomcom o
zabezpečení týchto úloh inak.
3. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je
povinná:
a) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych
prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky,
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 opatrení na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na
ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,
c) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich
príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi,
d) zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
e) zabezpečovať pravidelné školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi
zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo podnikajúcej
fyzickej osoby zdržujú v jej objektoch,
f) vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany
pred požiarmi,
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) zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnotechnických, technických
a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred
požiarmi,
j) určovať a mať k dispozícii požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a zásady ich
bezpečného používania a skladovania, ak je ich výrobcom,
k) zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii
stavieb a pri ich užívaní riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti
stavieb ustanovené vo vyhláške MV SR č.94/2004 Z.z.,
l) zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej
bezpečnosti stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu
hasičských jednotiek,
m) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov, vykonávať kontrolu a zabezpečiť odborné
preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča
na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla,
zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína podľa vyhlášky MV
SR č.401/2007 Z.z.,
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n) dodržiavať pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s horľavými látkami požiadavky
protipožiarnej bezpečnosti ustanovené vo vyhláške MV SR č.96/2004 Z.z., vyhláške
MV SR č.258/2007 Z.z., vyhlášky MV SR č.124/2000 Z.z.,
o) zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred
požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné
oprávnenie.
4. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na
účinné zdolávanie požiarov je povinná:
a) obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických 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 a udržiavať ich
v akcieschopnom stave,
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, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na
vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie
požiarov,
c) strpieť na svojej nehnuteľnosti umiestnenie signalizačného zariadenia alebo
poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú
náhradu,
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, v ktorých
nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb,
f) zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov,
g) zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu
h) oznámiť bez zbytočného odkladu Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného
zboru v Prešove každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach
v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní,
i) poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.
5. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná plniť len povinnosti fyzických
osôb, ak
a) nepoužíva na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo okrem bytu v
rodinnom dome, alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových
služieb a obchodu iné objekty alebo priestory, ktoré má vo vlastníctve alebo v
užívaní,
b) nezamestnáva žiadnych zamestnancov a nevykonáva činnosti so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru
c) nemá pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
6. Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba nesmie
a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
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c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Okresného riaditeľstva HaZZ,
d) používať požiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné
prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát.
Piata časť
TECHNICKÉ, MATERIÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI
V OBCI
Čl. 9
Povinnosti obce vo vzťahu k početnému stavu a vybaveniu
Dobrovoľného hasičského zboru obce
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Na území obce plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných
prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach Dobrovoľný hasičský
zbor obce Tulčík (ďalej len DHZO).
Veliteľa DHZO vymenúva a odvoláva obec po schválení Okresným riaditeľstvom HaZZ.
Členom DHZO môže byť len osoba vo veku od 18 rokov, zdravotne spôsobilá a spôsobilá
na právne úkony.
Počet členov DHZO a jeho materiálno-technické vybavenie určuje obec po prerokovaní s
Okresným riaditeľstvom HaZZ, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku
požiaru v obci. Taktiež pri tom prihliada na:
a) veľkosť obce, zastavanosť územia, prírodné podmienky v obci, na prístupnosť v
zimnom období, stav pozemných komunikácií a ohrozenie obce povodňami,
b) druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov (prírodné vodné zdroje a požiarne
vodovody)
c) potrebu rôznych druhov hasiacich látok,
d) charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie sa požiaru v
územnom obvode obce, ktorý je súčasne zásahovým obvodom obecného hasičského
zboru,
e) spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach
so zreteľom na denný čas a nočný čas.
Obec ako zriaďovateľ DHZO je povinná
a) vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej
jednotky a na ten účel zriadiť hasičskú stanicu alebo hasičskú zbrojnicu,
b) zabezpečiť materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov
a vykonávanie záchranných prác,
c) zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie členov DHZO osobnými ochrannými
pracovnými prostriedkami,
d) zriadiť ohlasovňu požiarov,
e) zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
f) zabezpečiť príjem a prenos správ a informácií na vykonávanie zásahovej činnosti,
g) zabezpečiť odbornú prípravu členov DHZO
h) zabezpečiť vykonanie preventívnych zdravotných prehliadok členov DHZO
Obec ako zriaďovateľ DHZO je povinná zabezpečiť zvolávanie členov tak, aby po prijatí
správy ohlasovňou požiaru o potrebe výjazdu na zásah a po nasledujúcom vyhlásení
poplachu sa dodržal časový limit výjazdu.
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7.

DHZO sa považuje za akcieschopný, ak sú na hasičskej zbrojnici do určeného časového
limitu výjazdu pripravení na výjazd na zásah najmenej štyria členovia dobrovoľného
hasičského zboru obce.
8. Za minimálne vybavenie dobrovoľného hasičského zboru sa považuje, ak má
akcieschopné
a) cisternovú automobilovú striekačku alebo dopravný automobil s motorovou
striekačkou,
b) hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti najmenej
300 m,
c) osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo na
vykonávanie záchranných prác pre každého člena hasičského družstva,
d) vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a odstraňovanie konštrukcií pri
zásahu.
Čl. 10
Početný stav, technické a materiálne zabezpečenie
Dobrovoľného hasičského zboru obce

DHZO podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce môže byť zaradený do
kategórie:
a) A1,
b) A,
c) B,
d) C,
e) D.
Minimálne početné stavy, funkčné zloženie členov a minimálne materiálno-technické
vybavenie dobrovoľných hasičských zborov obcí podľa jednotlivých kategórií (podľa prílohy č.
1c k vyhláške MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov,
ďalej len vyhláška č. 611/2006 Z. z.) sú uvedené v prílohe č. 2
Šiesta časť
ZOZNAM OHLASOVNÍ POŽIAROV A SPOSOB VYHLÁSENIA POŽIARNEHO POPLACHU V OBCI
Čl. 11
Funkcia ohlasovne požiaru
1.

2.

Ohlasovňa požiaru plní najmä tieto úlohy.
a) prijíma hlásenie o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí,
b) zabezpečuje prenos správ, informácií a požiadaviek súvisiacich s poskytovaním
pomoci,
c) vyhlasuje požiarny poplach a vysiela na zásah potrebné zložky,
d) zvoláva na pomoc ďalšie zložky integrovaného záchranného systému,
e) zabezpečuje plnenie ďalších súvisiacich úloh.
Pri ohlásení požiaru ohlasovňa požiaru od ohlasovateľa požiaru zisťuje:
a) o aký druh požiaru ide,
b) miesto a rozsah požiaru,
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c) ohrozenie osôb,
d) prístupové cesty
e) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho.
Čl. 12
Zoznam ohlasovní požiaru v obci a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci
1.

Zoznam ohlasovní požiaru:
Čas
V pracovnej dobe

Miesto
Sekretariát
Obecného úradu

Mimo pracovnej
doby 16:00 – 7:00

Adresa
Tulčík
178
Tiesňová linka
Hasiči

Telefón
051/ 748 12 49
112 – IZS
150

Požiarny poplach sa vyhlasuje v dennej aj nočnej dobe signálom „HORÍ“ z obecného
úradu miestnym rozhlasom, alebo sirénou požiarneho vozidla.
I. časť
ZÁVEREČNE USTANOVENIA
Čl. 13
Záverečné ustanovenia
1.

V prípade, že fyzické osoby – občania, právnické a fyzické osoby – podnikatelia nebudú
rešpektovať ustanovenia tohto VZN, obec bude postupovať proti nim v súlade s platnými
ustanoveniami Zákona o správnom konaní (správny poriadok), prípadne príslušnými
ustanoveniami Trestného zákona.
2. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Tulčík na zasadnutí dňa 16.9.2016
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 17.9.2016
4. Ustanovenia zákona č.314/2001 Z. z. sa použijú pre činnosti, postupy, rozhodnutia a
pod., ktoré nie sú obsiahnuté v tomto nariadení.
5. Zoznam príloh :
Príloha č. 1 : Výpis z požiarno poplachového plánu okresu Kategorizácia DHZO
Príloha č. 2 : Kategorizácia DHZO
Príloha č. 3 : Štatút hasičskej jednotky DHZO
Príloha č. 4 : Zriaďovacia listina hasičskej jednotky DHZO Tulčík

Ing. Janka Šoltésová
starostka obce

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2016
Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu Prešov
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1. Obce, právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sú povinné poskytovať si navzájom
pomoc pri zdolávaní požiarov svojimi hasičskými jednotkami / § 44 zákona o OPP /. Pomoc sa
poskytuje v zmysle požiarnych poplachových plánov, ktoré vypracúva príslušné okresné
riaditeľstvo. Výpisy z požiarneho poplachového plánu územného obvodu doručuje okresné
riaditeľstvo obciam, dotknutým právnickým osobám alebo podnikajúcim fyzickým osobám.
2. Výpis z požiarneho poplachového plánu územného obvodu je súčasťou Požiarneho
poriadku obce, podľa neho na základe požiadania poskytuje obec v prípade potreby pomoc
susedným obciam, resp. koho žiada obec o pomoc v prípade väčšieho požiaru vo svojom
katastri.
3. Požiarny poplachový plán určuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb
vodární, plynární, elektrární, zdravotníckych zariadení a spojov do jednotlivých stupňov
požiarneho poplachu a ich povolávanie na zásah.
4. Stupne požiarneho poplachu sa určujú pre objekty právnických osôb, podnikajúcich
fyzických osôb alebo pre obce podľa ich požiarneho rizika.
5. Jednotlivé stupne poplachu sa určujú takto:
a) prvý stupeň sa určuje pre objekty, v ktorých sa predpokladá zdolanie požiaru hasičskou
jednotkou obce, právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby,
b) druhý stupeň požiarneho poplachu je určený pre objekty, v ktorých sa na zdolanie
požiaru predpokladá použitie hasičských jednotiek, ktoré sústreďuje a nasadzuje okresné
riaditeľstvo,
c) tretí stupeň požiarneho poplachu je určený pre objekty, v ktorých sa na zdolanie požiaru
predpokladá použitie hasičských jednotiek, ktoré sústreďuje a nasadzuje krajské
riaditeľstvo,
d) stupeň "Z" sa vyhlasuje pri veľkých a rozsiahlych požiaroch.
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