Dodatok č.1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Baďan č. 1/2008 o ochrane pred požiarmi
„Požiarny poriadok obce „
obec Baďan na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov, podľa § 15 ods.1 písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi
v znení zákona č. 562/2007 Z. z. v nadväznosti na §26 písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002
Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č. 592/2007 Z. z.) vydáva tento
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Baďan č. 1/2008 o ochrane pred
požiarmi „Požiarny poriadok obce“
Článok 1
Predmet dodatku
Predmetom dodatku Obce Baďan v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi
vydáva tento Dodatok č.1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
Článok 2
Zmeny v platnom znení VZN č. 1/2008
Pôvodné VZN č.1/2008 o ochrane pred požiarmi „Požiarny poriadok obce“ v obci Baďan sa
mení a dopĺňa nasledovne:
V článku 1 §2 sa upravuje:
Obec je povinná:
a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany
pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
b) zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných
prác, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho
materiálno-technické vybavenie,
c) zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru obce,
d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
e) zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť
zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu
požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú
súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
g) plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa ustanovené týmto zákonom vo
vzťahu k vlastnému majetku,
h) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.
V článku 3 § 3 ods. 2 sa mení:
Obecné zastupiteľstvo:
Pri zabezpečení ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:

2) ustanovuje vedúceho kontrolnej skupiny obce po prerokovaní s Dobrovoľnou požiarnou
ochranou a s inými občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi a zabezpečuje
ich školenie.
V článku 3 § 4 ods. 7 sa mení:
7) starosta obce môže vyzvať na poskytnutie osobnej alebo vecnej pomoci pri rozsiahlych
požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach
V článku 3 §4 sa ruší ods. 10 a ods. 11.
V článku 3 §6 sa mení:
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi Dobrovoľný hasičský zbor obce plní tieto úlohy :
a) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
b) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich zamestnancov a členov,
c) informuje bez zbytočného odkladu o výjazde na zásah a zasiela správy o svojich zásahoch
krajskému riaditeľstvu,
d) vypracúva a vedie dokumentáciu hasičskej jednotky.
V článku 3 §9 sa mení:
Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce podľa plnenie týchto
povinností:
a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
b) školenie kontrolných skupín obce,
c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie hasičskej
jednotky,
d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.
V článku 3 §10 sa mení:
Veliteľ zásahu:
a) zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za využitie ich vecných
prostriedkov na mieste zásahu a kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci,
b) dodržiava zásady prednostného velenia,
c) môže nariadiť v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby
sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo aby sa
podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie zásahu,
d) zriaďuje riadiaci štáb pri zásahoch s nasadením veľkého počtu síl a prostriedkov hasičských
jednotiek,
e) môže vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby
preukázala svoju totožnosť; ak ju hodnoverne nepreukáže, je oprávnený predviesť túto
fyzickú osobu na útvar Policajného zboru, pričom táto fyzická osoba je povinná
predvedenie strpieť.
V článku 3 §11 sa mení:

Fyzická osoba je povinná:
a) 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,
b) 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,
c) 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 dokladov o údržbe a kontrole
týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
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;
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,
f) 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,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý
vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
h) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie
komínov osobami s odbornou spôsobilosťou 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,
i) 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,

j)

k)

l)

m)
n)

o)

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. podrobnosti o opatreniach 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
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru,
b) vypaľovať porasty 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 požiarnym zariadeniam alebo k vecným
prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä
elektrickej energie, plynu alebo vody,
f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo
zneužiť linku tiesňového volania.
V článku 3 §13 sa mení:
1) Ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný
len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti. Pritom sa musí dbať, aby
cvičením hasičskej jednotky bolo čo najmenej rušené užívanie nehnuteľnosti a aby nevznikli
škody, ktorým možno zabrániť.
2)
a) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho
šírenia,
c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho
uhasenie,
d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa
hasičskej jednotky alebo obce.

3) 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.
V článku 5 §17 sa mení:
Početný stav Dobrovoľného hasičského zboru obce:
Pri určovaní počtu členov Obecného hasičského zboru a jeho materiálno-technickom vybavení
obec prihliada najmä na:
a) veľkosť obce, zastavanosť územia, prírodné podmienky v obci, na prístupnosť v zimnom
období, stav pozemných komunikácií a ohrozenie obce povodňami,
b) na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov,
c) na potrebu rôznych druhov hasiacich látok,
d) na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie sa požiaru
v územnom obvode obce, ktorý je súčasne zásahovým obvodom OHZ,
e) na spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci so zreteľom na denný čas
a nočný čas.
Dobrovoľný hasičský zbor obce sa považuje za akcieschopný, ak sú na hasičskej zbrojnici do
určeného časového limitu výjazdu pripravení na výjazd na zásah najmenej štyria členovia
Obecného hasičského zboru. V rámci stanoveného počtu môžu byť aj zamestnanci, ak sú
v Obecnom hasičskom zbore zaradení.
Obec nemusí zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce, ak počet obyvateľov obce je menší ako
500 alebo ak na základe dohody medzi obcou a Hasičským a záchranným zborom, právnickou
osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom so sídlom v obci alebo občianskym združením
zaradeným do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov bude plniť aj úlohy dobrovoľného
hasičského zboru obce Hasičský a záchranný zbor, hasičská jednotka právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa alebo občianske združenie zaradené do celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov.
Obec Baďan má zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce a kontrolné skupiny, do
ktorých sú zradení členovia dobrovoľného hasičského zboru.
Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce
a) Meno a priezvisko: Tomáš Burčo
b) Bydlisko: Baďan 86
Strojník dobrovoľného hasičského zboru obce
a) Meno a priezvisko: Ján Ondrejka
b) Bydlisko: Baďan č. 83
Členovia dobrovoľného hasičského zboru obce
a) Bajnok Jozef ml., Baďan 67
b) Bajnok Ján, Baďan 67
c) Michal Peter, Ing., Baďan 84
d) Majsniar Ján, Baďan 43
e) Mácel Milan, Baďan 82
f) Víťaz Dalibor, Baďan 46
g) Víťaz Michal, Baďan 46

h) Výboch Ján, Baďan 7
V článku 5 §18 sa dopĺňa:
5) hasičský automobil – IVECO CAS 15
6) protipovodňový vozík KOVOFLEX KF-T-2
V článku 10 §24 sa ruší ods. 3.

V Baďane, dňa 03.06.2019

RNDr. Ľubica Kuková
Starostka obce

