Všeobecne záväzné nariadenie obce Železná Breznica
číslo 4/ 2011 zo dňa 07.12.2011
POŽIARNY PORIADOK OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Železná Breznica v zmysle § 6 odst. 1, podľa zákona SNR č.
369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona NRSR č. 314/ 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva tento ,,Požiarny
poriadok obce“.
Organizácia ochrany pred požiarmi v obci Železná Breznica, so zreteľom na miestne
podmienky, podľa zák. č. 314/ 2001 Z.z. a nasl., sa bude vykonávať nasledovne:
Obec Železná Breznica vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom
územnom obvode v rozsahu:
a/ vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b/ rozhodnutím vykonáva opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku
požiarov, alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontrolu plnení týchto opatrení,
c/ rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d/ určuje veliteľa zásahu
Článok I
Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci
a v jej miestnych častiach.
§1
Obecné zastupiteľstvo:
a/ zriaďuje:
- obecný hasičský zbor (OHZ)
b/ schvaľuje a vymenúva osoby vo funkcii:
- preventivár PO obce:
Jozef Dúbravský
- veliteľ OHZ:
František Kapusta
c/ určuje:
- vybavenie a materiálno- technické zabezpečenie (MTZ) pre OHZ,
- ohlasovne požiarov,
d/ zabezpečuje:
- finančné prostriedky pre OHZ a to na žiadosť veliteľa OHZ pri tvorbe rozpočtu na
nasledujúci rok.

§2
Starosta obce:
a/ schvaľuje:
- plán odbornej prípravy členov OHZ,
- písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenie (PC),
- plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
- vedúcich kontrolných skupín
b/ rozhoduje:
- o vykonaní PC na objekty nachádzajúce sa na území obce,
- o účasti OHZ na previerkach pripravenosti a hasičských súťažiach,
- o uložení povinnosti poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych a dlhotrvajúcich
požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
- o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila toto VZN obce (požiarny poriadok obce),
alebo nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu uloženú povinnosť poskytnúť
osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, alebo inej
mimoriadnej udalosti,
- o vylúčení veci z používania a vydáva písomný súhlas na opätovné používania vylúčenej
veci po odstránení nedostatkov,
- o uzavretí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
- o podaní návrhu príslušnému OR HaZZ, vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,
c/ požaduje:
- vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľností o vstup na nehnuteľnosť za účelom
vykonania cvičenia hasičskej jednotky.
d/ prerokúva:
- s príslušným OR HaZZ návrh na vymenovanie veliteľa OHZ.
e/ konzultuje:
- s príslušným OR HaZZ otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho
vykonávacích predpisov.
f/ spolupracuje:
- s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, pri zabezpečovaní úloh obce v oblasti
ochrany pred požiarmi.
§3
Obecný úrad:
a/ zabezpečí:
- písomné vyhotovenie všetkých administratívnych záležitostí na úseku protipožiarnej
ochrany obce na pokyn starostu, preventivára alebo veliteľa OHZ,
- účasť funkcionárov a členov OHZ na odbornej príprave, overení odborných spôsobilostí,
skoleniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred
požiarmi,
- účasť zamestnancov OcÚ a poslancov na poradách a školeniach organizovaných orgánmi
štátnej správy,
- v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných
prostriedkov ochrany pred požiarmi,
- od správcu vodovodu vykonanie predpísaných kontrol a odstránenie porúch na hydrantoch,

- poistenie hasičskej techniky a poistenie členov OHZ,
b/ zriaďuje:
- ohlasovne požiarov v obci.
c/ oznamuje:
- bezodkladne príslušnému OR HaZZ každý požiar, ktorý vznikol na území obce,
- fyzickým osobám a právnickým osobám termíny vykonania preventívnych protipožiarnych
kontrol.
d/ zodpovedá:
- za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi.
e/ poskytuje:
- potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátnej správy v oblasti ochrany pred požiarmi.
f/ žiada:
- od orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre
prácu orgánov obce.
- vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o súhlas s organizovaním cvičenia
hasičskej jednotky na jeho nehnuteľnosti.
g/ podieľa sa:
- na preventívno-výchovnej činnosti na úseku ochrany pred požiarmi v obci.
h/ pozýva:
- funkcionárov protipožiarnej ochrany obce na zasadnutia orgánov obce pri prejednávaní
správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi.
§4
Preventivár PO obce:
zabezpečuje tieto činnosti:
a/ organizuje a vyhodnocuje:
- preventívne protipožiarne kontroly v obci,
b) školí
- kontrolné skupiny obce,
c) vypracúva
- dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, okrem dokumentácie hasičskej jednotky,
d) vykonáva
- preventívno-výchovnej činnosti v obci.
Článok II
Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom na miestne podmienky.
§5
obec:
a/ zriaďuje:

- obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných
prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiava
jeho akcieschopnosť a zabezpečuje jeho MTZ,
- ohlasovne požiarov
b/ zabezpečuje:
- odbornú prípravu členov OHZ
- údržbu hasičskej zbrojnice
- zdroje vody na hasenie požiarov a ich údržbu.
c/ vypracúva a vedie:
- dokumentáciu obce o ochrane pred požiarmi.
d/ označuje:
- nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest a vykonáva ich
údržbu.
e/ plní úlohy:
- právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v zmysle platnej právnej úpravy
v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku.
Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom
obvode v rozsahu:
a/ vykonáva preventívne protipožiarne kontroly, prostredníctvom preventivára PO obce,
b/ rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku
požiaru, alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
c/ rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d/ určuje veliteľa zásahu, ktorým je veliteľ OHZ, jeho zástupca, prípadne veliteľ vozu.

Článok III
§6
Údaje o početnom stave obecného hasičského zboru (OHZ)
OHZ v obci Železná Breznica je v početnom stave 14 členov.
Veliteľ OHZ s odbornou spôsobilosťou je:
Zástupca veliteľa s odbornou spôsobilosťou je:
Strojníkom OHZ s odbornou spôsobilosťou je:
Ďalší strojníci:

František Kapusta,
Jozef Dúbravský
Jozef Dúbravský
Jozef Žiak
Martin Mališ

0903 571873
0903 274294
0903 274 294
0918 848344
0903 552946

Členovia OHZ:

Ján Žiak
Miroslav Rusko
Marek Žiak
Ján Vaňa
Peter Vaňa
Roman Gašparík
Anton Janák
Dušan Palkovič
Peter Lipnický
Rastislav Dúbravský

kontakt. tel. č. 0903 325103
kontakt. tel. č. 0903 591145
kontakt tel. č. 0915409678
kontakt. tel. č. 5391521
kontakt. tel. č. 0904 551706
kontakt. tel. č.0904577501
kontakt. tel. č. 0904969039
kontakt. tel. č. 0903779792
kontakt. tel. č. 0908214314
kontakt tel. č. 0911892492
§7

Údaje o vybavení obecného hasičského zboru (OHZ)
OHZ Železná Breznica je vybavený nasledovne:
a/ dopravný automobil AVIA 30 DA 12 s agregátom PS 12 a ostatným vybavením
b/ hadicové vybavenie na dopravné vedenie B 200 m, útočné vedenie C 250 m;
c/ osobné ochranné pracovné prostriedky pre 6 členov (zásahové obleky, rukavice, prilby)
d/ vecné prostriedky (trhací hák, nastavovacie rebríky, ručné náradie) atď.
Článok IV
§8
Prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov
a/ prirodzený zdroj vody:

breznický potok, ktorý preteká celou časťou obce

b/ viacúčelový vodný zdroj:
c/ umelý vodný zdroj- vodovod

protipožiarna vodná nádrž o obsahu 100 m³
-vodojem o obsahu 63 m³
- potrubie110 mm
- min. tlak 0,2 MPa
- počet hydrantov 12 ks (podzemné)
- umiestnenie hydrantov: pred domami č.39,49,52,92
99,103,109,111,144,160,185,187
Článok V
§9

Zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci
Ohlasovne požiaru sú zriadené:
a/ Obecný úrad Železná Breznica č. 197
b/ starosta obce
Ján Dúbravský
c/ veliteľ OHZ
František Kapusta

tel. č. 5391045
tel. č. 0903 507299
tel. č. 0903 571 873

d/ preventivár PO obce

Jozef Dúbravský

tel. č. 0903 274 294

Spôsob ohlásenia požiaru je osobný, alebo telefonický.
Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu je niektorým z týchto možností:
a/ miestnym rozhlasom z obecného úradu
b/ sirénou varovania CO z obecného úradu
c/ ručnou sirénou umiestnenou v hasičskej zbrojnici
d/ pokrikom ,,HORÍ“
Ďalšie dôležité telefónne čísla:
Jednotka HaZZ

Lieskovská cesta 500/ 38, 960 01 Zvolen

Integrovaný záchranný systém
PZ SR
Švermova 1900/ 4, 960 01 Zvolen
Zdravotníci
Kuzmániho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
Plynárne, SPP OZ Zvolen, Lieskovská cesta 1418/ 5, 960 01 Zvolen
Vodárne, SVS OZ Zvolen, Štúrova 2208/ 15, 960 01 Zvolen
Elektrárne, SSE, Dlabačova 23, 010 01 Žilina
Telekomunikácie, T- com, Sládkovičova 4, 960 01 Zvolen
Správca vodného toku, Lesy SR Banská Bystrica
Správca štátnej cesty, Regionálna správa ciest, 960 01 Zvolen
Obvodný úrad životného prostredia Zvolen
Obvodný úrad , odbor CO Zvolen

150, 045/ 5360197
045/ 5360220
112
158
155, 16155
045/ 5361579
045/ 5325190
0850/ 111468
045/ 5321569
048/ 4151681
045/ 5320430
045/ 5333213
045/ 5330620

Článok VI
§ 10
Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach, v dennom
a nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru
Orgány obce Železná Breznica pôsobia na občanov preventívno- výchovnou činnosťou,
vysvetľujú občanom ako predchádzať vzniku požiarov. Členovia Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR- dobrovoľného hasičského zboru neustále dohliadajú, aby možnosť vzniku
požiarov bola dostatočne eliminovaná.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bude zriadená hliadkovacia činnosť
z členov Dobrovoľného hasičského zboru v spolupráci s vlastníkmi, správcami alebo
obhospodarovateľmi lesa alebo aj iných poľnohospodárskych pozemkov.
Na prípadných miestach zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bude dohliadnuté na
to, aby usporiadateľ zriadil požiarnu asistenčnú hliadku.
Súčasťou zabezpečenia obce pred požiarmi sú aj preventívne protipožiarne kontroly, ktoré
obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce.
Každý občan je povinný pri spozorovaní požiaru tento podľa svojich možností uhasiť. Ak
nie je schopný toto urobiť, tak musí vznik požiaru neodkladne ohlásiť ohlasovni požiarov.
Zdolávanie prípadných požiarov je zabezpečené obecným hasičským zborom
s prihliadnutím na rozsah požiaru a vybavenia obecného hasičského zboru. V prípade, že

obecný hasičský zbor nie je svojimi silami a prostriedkami schopný zabezpečiť likvidáciu
požiaru, tak bude povolaný na pomoc pri likvidácii požiaru Hasičský a záchranný zbor.

Článok VII
§ 11
Výpis z požiarno- poplachového plánu okresu

Článok VIII
§ 12
Záverečné ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 1/ 2003, zo dňa 28.04.2003Požiarny poriadok obce Železná Breznica.

Ján DÚBRAVSKÝ
starosta obce

