Všeobecne záväzné nariadenie
Požiarny poriadok obce V i d i n á
Článok I.
§1
Úvodné ustanovenie
1/ Obec Vidiná v zmysle zák. 369/92 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v zmysle zák. č. 126/85 Zb. v znení neskoršie vydaných predpisov zák . č .
525/1990 Zb . a vyhlášky MV SR č. 446/91 Zb. o požiarnej ochrane prijíma toto všeobecne
záväzné nariadenie .
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie podrobnejšie upravuje niektoré podmienky pri
požiarnej prevencii a v prípade vzniku požiaru pri jeho likvidácii, dôležité pre účinnú ochranu
života , zdravia a majetku fyzických a právnických osôb v katastrálnom území obce .
3/ Požiare spôsobujú straty na životoch , majetku a poškodenie zdravia , preto je povinnosťou
fyzických a právnických osôb , občianskych združení a všetkých občanov požiarom
predchádzať a v prípade ich vzniku podieľať sa na ich likvidácii .
4/ Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť povinnosti fyzických
a právnických osôb , tak , aby boli vytvorené podmienky pre účinnú ochranu života , zdravia,
majetku pred požiarmi a poskytnutie pomoci pri ich zdolávaní
§ 2
1/ Obec si zriaďuje dobrovoľný požiarny zbor s materiálnym vybavením pre plnenie úloh
a opatrení v súlade s platnými právnymi predpismi .
2/ Veliteľa preventivára požiarneho zboru schvaľuje obecné zastupiteľstvo a obec
zabezpečuje ich pravidelné odborné školenie
Článok II.
Úlohy orgánov obce
§ 3
Preventívne kontrólne prehliadky
1/ Obec vytvára na vykonávanie preventívnych požiarnych kontrol , kontrolné skupiny ,
pritom prihliada najmä na ich odborné predpoklady .
2/ Kontrolné skupiny pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol sa preukazujú
poverení obce na výkon kontroly.
3/ Kontrolné skupiny pri preventívnych požiarnych kontrolách upozorňujú fyzické
a právnické osoby na zistené nedostatky požadujú ich bezodkladne odstránenie a pre tieto
účely poskytnú potrebné informácie a vysvetlenia .
4/ Zvolávanie DPZ obce k požiaru , alebo inej mimoriadnej udalosti je zabezpečené
prostredníctvom MR , alebo terlefonicky.

5/ Kontrolné skupiny o zistených nedostatkoch , ktoré nemôžu byť odstránené bezodkladne
pri kontrole , spíšu záznam o zistených závadách a záznam predložia starostovi .
§ 4
Starosta obce
1/ Ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v požiarnej prevencii a poveruje
pracovníkov obecného úradu kontrolou uložených opatrení.
2/ Rozhoduje o vylúčení veci , ktorá ohrozuje požiarnu bezpečnosť z používania , navrhuje
správe ZPO vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky pri zistení nedostatkov v požiarnej
prevencii prevádzky.
3/ Nariaďuje previerkové cvičenie dobrovoľného obecného požiarneho zboru a preventivárovi
požiarnej ochrany vykonanie mimoriadnych preventívnych požiarnych kontrol.
§ 5
Veliteľ dobrovoľného obecného požiarneho zboru
1/ Zodpovedá za pripravenosť a činnosť dobrovoľnej jednotky požiarnej ochrany obce,
organizuje a vykonáva odbornú teoretickú prípravu a praktický výcvik , prípravu členov na
súťaže a vedie dokumentáciu o odbornej príprave .
2/ Vykonáva požiarno-taktické cvičenie s členmi jednotky , organizuje vykonáva údržby
a ošetrovania požiarnej techniky, výstroja , výzbroja , požiarnej zbrojnice a zdrojov požiarnej
vody.
3/ Podáva správy a informácie starostovi a orgánom obce o akcieschopnosti a vybavenosti
dobrovoľného obecného požiarneho zboru
§ 6
Preventivár požiarnej ochrany obce
1/ Zabezpečuje vykonávanie školenia členov kontrolných skupín , organizuje a zabezpečuje
ich činnosť .
2/ Spracováva a vyhodnocuje plán preventívnych požiarnych kontrol , navrhuje zloženie
kontrolných skupín .
3/ Vyhodnocuje výsledky preventívnych kontrol a predkladá návrhy na vydanie príslušných
opatrení starostovi obce.
4/ Zabezpečuje zloženie požiarnych hliadok počas žatevných prác , v prípade mimoriadnych
opatrení , pri podujatiach s väčším počtom osôb a kontroluje ich činnosť.
§ 7
Strojník dobrovoľného obecného požiarneho zboru
1/ Zodpovedá za akcieschopnosť , úplnosť a ošetrovanie požiarnej techniky obce, požiadavky
na opravy a doplnenie technicky predkladá veliteľovi požiarneho zboru .

2/ Vedie presnú evidenciu o prevádzke techniky , spotrebe PHM a materiálu , o každom
poškodení techniky spíše záznam a predloží veliteľovi .
3/ Príkaz na použitie techniky podpisuje :
- veliteľ DO PZ
- starosta obce, alebo ním poverený pracovník obecného úradu
- v prípade mimoriadnej udalosti / požiar a pod . / bude príkaz podpísaný dodatočne po
zásahu.
Článok III.
Povinnosti organizácií , fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany obce
§ 8
Povinnosti podnikateľských subjektov a organizácií
1/ Vo svojich prevádzkach musia inštalovať a obstarávať v potrebnom množstve a druhoch
predpísanú požiarnu signalizáciu , hasiace zariadenia , požiarnu techniku a iné vecné
prostriedky požiarnej ochrany pred uvedením prevádzky do užívania .
2/ Predpísané prostriedky v prevádzkach udržiavať ich v riadnom technickom stave ,
vykonávať určené opatrenia pri zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiaru .
3/ Oznamujú bezodkladne orgánu , ktorý u nich vykonáva štátny požiarny dozor a starostovi
obce každý požiar , ktorý vznikol v ich prevádzke.
4/ Vo svojich prevádzkach vykonávať pravidelnú kontrolu dodržiavania predpisov týkajúcich
sa požiarnej ochrany, plnia povinnosti z opatrení uložených im orgánom vykonávajúcim
štátny požiarny dozor , alebo orgánom obce v oblasti predpisov o požiarnej ochrane .
5/ Pri organizovaní podujatí , na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb / zhromaždenia,
tanečné zábavy a pod. / sú povinné všetky subjekty zabezpečiť požiarnu hliadku .
§ 9
Všeobecné povinnosti fyzických a právnických osôb na úseku PO
1/ Všetky osoby sú povinné počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov , najmä
používaním tepelných , elektrických , plynových a iných spotrebičov ,pri skladovaní
a používaní požiarno – nebezpečných látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom
2/ Plniť príkazy a dodržiavať zákazy tykajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach ,
v prevádzkach a svojich objektoch utvárať podmienky pre rýchle zdolávanie požiaru
a záchrane práce
3/ Umožniť kontrolným skupinám vykonanie preventívnej požiarnej kontroly a odstrániť
zistené nedostatky v určenej lehote .
4/ Na všetky osoby sa vzťahuje zákaz vykonávania prác, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru ,
ak nemajú odbornú spôsobilosť , ktorú požaduje pre vykonávanie takýchto prác osobitné
predpisy .

5/ Všetkým osobám je zakázané poškodzovať , alebo zneužívať všetky vecné prostriedky
požiarnej ochrany .
§ 10
Povinnosti pri zdolávaní požiarov
1/ Každý je povinný vykonať nevyhnuté opatrenia pre záchranu ohrozených osôb , ak je to
možné, uhasiť požiar , alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zabránenie jeho rozšírenia ,
bezodkladne ohlásiť zistený požiar na určenom mieste, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie .
2/ poskytnúť osobnú a vecnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, alebo obce, za vecnú pomoc
spojenú s výdavkami patrí náhrada tomu ,kto ju poskytol .
3/Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť pre vykonanie opatrení
nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo zamedzeniu jeho šírenia. O použití týchto opatrení
rozhoduje veliteľ zásahu .
Článok IV.
Dobrovoľný obecný požiarny zbor a zdroje požiarnej ochrany .
§ 11
Obecný požiarny zbor
1/ V obci je zriadený dobrovoľný obecný požiarny zbor, ktorý sa skladá z dobrovoľných
členov , väčšinou členov ZO DPO a má k dispozícii nasledovnú požiarnu techniku
-motorovú striekačku – 1 ks
2/ Za plnenie úloh požiarneho zboru zodpovedajú:
-veliteľ dobrovoľného obecného požiarneho zboru / DO PZ/
-preventivár DO PZ
-strojník DO PZ
3/ Kľúče od požiarnej zbrojnice sa nachádzajú :
- na obecnom úrade
- u veliteľa DO PZ
- u predsedu DPO obce
§ 12
Zdroje požiarnej vody
1/ Zdrojom požiarnej vody v zastavanej časti obce je obecný vodovod s požiarnymi
hydrantmi, ktoré sú vybudované na rozvode vodovodu v obci
2/ Ďalšie zdroje požiarnej vody v k.ú. obce sú :
a/ Krivánsky potok
b/ studne pred obecným úradom
c/ studňa pred kultúrnym domom a predajňou potravín
3/ Vlastníci, užívatelia a správcovia vodných zdrojov sú povinní udržiavať tieto zariadenia
a vodné toky v používateľnom stave .

4/ Na odstraňovanie nedostatkov zistených pri zdrojoch požiarnej vody upozorňujú členovia
DO PZ , poslanci OZ , pracovníci obce a občania .
§ 13
Ohlasovanie požiarov
1/ Ohlasovanie požiarov je povinnosťou všetkých občanov telefonicky , alebo osobne na
niektorú z týchto inštitúcií.
Obecný úrad č. tel.
4370 102
Ohlasovňa požiarov OS zboru PO č. tf.
150
Ochranná správa ZPO č. tf.
4322252 , 4326222
2/ V prípade ďalšieho nebezpečenstva je potrebné taktiež oboznámiť inštitúcie :
- zdravotníctvo
155
- spoje
4324754
- plynárne
4323630
- elektrárne
4321332 od 14.00 – do 06.00 hod. 0866/24798
- polícia
158
§ 14
Druh , veľkosť a vybavenie DOPZ
1/ V obci je zriadený dobrovoľný požiarny zbor obce v počte 10 členov
2/ Veliteľom DOPZ je Marek Albert , ul.9 mája č. 11
3/ Strojníkom požiarnikov zboru Peter Václavík , ul. 1.mája č. 34
4/ preventivár požiarnej ochrany obce Mária Slováková , Potočná ul. č. 5
5/ Funkčné zloženie DOPZ je podľa klasickej zostavy zásahového požiarneho družstva.
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Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1/ Orgány obce , fyzické a právnické osoby úzko spolupracujúce s orgánmi štátnej správy pri
plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecne záväzného nariadenia
na úseku požiarnej ochrany v obci
2/ V prípade , že subjekty nebudú rešpektovať ustanovenia tohto všeobecne záväzného
nariadenia , obce bude postupovať proti nim v súlade s platnou právnou úpravou využitím
priestupkového zákona prípadne príslušným ustanovením trestného zákona w.
3/ Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo .
4/ Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej dňa :
23.septembra 1999.
5/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom :

9.októbra 1999.
Vo Vidinej dňa : 30.septembra 1999.

