Obec B A Ď A N, 969 75 Baďan
okres Banská Štiavnica
_________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecné záväzné nariadenie
Obec Baďan
č. 1/2008
o ochrane pred požiarmi „Požiarny poriadok obce“

Schválené:

Obecným zastupiteľstvom v Baďane, dňa 18.07.2008

Vyvesené dňa:

18.07.2008

Účinné od:

04.09.2008

Vypracoval: Mgr. Tomáš Ladoš – technik PO

___________________

Schválil:

___________________

Mgr. Ľubica Kuková – starosta obce

15

Obec B A Ď A N, 969 75 Baďan
okres Banská Štiavnica
_________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie obce BAĎAN
Číslo: 7/2008, zo dňa 18.7.2008

POŽIARNY PORIADOK OBCE
Obec zastupiteľstvo obce Baďan v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a
§ 15 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č.
562/2007 Z. z. v náväznosti na § 26 písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
v znení vyhlášky č. 592/2007 Z. z. sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa
vydáva „POŽIARNY PORIADOK OBCE“.

Článok 1
§1
Úvodné ustanovenie
1) Požiare, havária a iné mimoriadne udalosti spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia
i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov,
obcí, právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb požiarom,
haváriám a iným mimoriadnym udalostiam predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich
lokalizáciu, likvidáciu (zdolávanie).
2) Účelom „POŽIARNEHO PORIADKU OBCE“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom, fyzickým osobám a orgánom obce, čím sa vytvoria
podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného
prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.
3) Orgány obce, právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia
a fyzické osoby
zabezpečujú plnenie povinnosti vyplývajúcich pre nich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2007 Z. z. a predpisov vydaných na jeho
základe (zoznam predpisov v prílohe č. 1), z iných predpisov upravujúcich povinnosti na
úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej
základnej činnosti.
4) Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými
organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať
predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť
opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie zistených nedostatkov.
Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku
s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania
preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave
členov obecného hasičského zboru. Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiami
spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi, najmä s Okresným riaditeľstvom
Hasičského a Záchranného zboru v Žiari nad Hronom.
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Článok 10
§ 23
Náhrada škody
Právnickej osobe, fyzickej osobe podnikateľovi alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež škoda, ktorá jej
vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo
záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky, alebo pri
cvičení hasičskej jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla primeraných použitím hasiacich
látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.
Náhrada škody, podľa predchádzajúceho odseku, sa neposkytuje právnickej osobe, fyzickej osobe –
podnikateľovi a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.
Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľovi, v ktorej záujme sa zásah vykonal; táto právnická osoba alebo fyzická
osoba – podnikateľ aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah v záujme fyzickej osoby vykonala obec,
uplatňuje sa právo na náhradu škody u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje.

§ 24
Spoločné a záverečné ustanovenie
1) Tento „Požiarny poriadok obce“ nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi
a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov
vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.
2) Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú sídlo
(trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy
pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto
všeobecne záväzného nariadenia obce.
3) V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia nebudú
dodržiavať ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, obec vyvodí voči jeho
porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.
4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
5) Požiarny poriadok je vyvesený na úradnej tabuli v obci. Požiarny poriadok je na obecnom
úrade prístupný každému.
6) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 18.7.2008.
meno a priezvisko starostu obce:

Mgr. Ľubica Kuková

podpis a otlačok úradnej pečiatky:

V Baďane, dňa 18.7.2008
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