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Obecné zastupiteľstvo obce Lazany v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) a § 33 ods. 3 zákona NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ochrane pred požiarmi“) a v nadväznosti na § 36 písm. a) a § 37 ods. 1 vyhlášky MV SR
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva „Požiarny poriadok obce Lazany“.
ČLÁNOK I
§1
Úvodné ustanovenia a predmet úpravy
1. Požiare, povodne, havárie 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, povodniam, haváriám a iným mimoriadnym udalostiam predchádzať a v
prípade ich vzniku prispievať na ich zdolávanie.
2. Účelom vydania Požiarneho poriadku obce Lazany je stanoviť povinnosti orgánom obce
Lazany, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a fyzickým osobám, pre
vytvorenie podmienok na účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku
a životného prostredia pred požiarmi v podmienkach obce Lazany (ďalej len „obec“).
3. Orgány obce, právnické osoby, podnikajúce fyzické osoby a fyzické osoby zabezpečujú
plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov
vydaných na jeho základe, z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany
pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi.
4. Požiarny poriadok obce upravuje organizáciu ochrany pred požiarmi v obci a obsahuje
a) úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci
a v jej miestnych častiach,
b) povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom na miestne podmienky,
c) prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov,
d) zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci,
e) spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach v
dennom a nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru,
f) výpis z požiarneho poplachového plánu okresu,
g) prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel
domov a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch.
5. Obec nemá zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce (ďalej len „DHZO“). V súlade s § 33
ods. 2 zákona o ochrane pred požiarmi má obec uzatvorenú dohodu s obcou NedožeryBrezany, podľa ktorej DHZO Nedožery-Brezany
plní úlohy súvisiace s likvidáciou
požiarov a vykonávaním záchranných prác a úlohy hasičskej jednotky podľa § 35 zákona
o ochrane pred požiarmi aj pre obec.
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ČLÁNOK II.
Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci
§2
Obecné zastupiteľstvo
1. Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné
úlohy:
a) schvaľuje dohodu o zriadení spoločného DHZO alebo dohodu s inou hasičskou
jednotkou o zabezpečení úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním
záchranných prác, schvaľuje ich zmeny a doplnky,
b) vydáva požiarny poriadok obce a iné všeobecne záväzné nariadenia obce v oblasti
ochrany pred požiarmi.
c) prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma
opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,
d) zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na krytie nákladov spojených
so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi.
§3
Starosta obce
1. Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce tieto úlohy:
a) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
b) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych a
dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach,
c) poskytuje pomoc na základe príkazu okresného riaditeľstva k zamedzeniu pôsobenia
alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti,
d) rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila všeobecne záväzné
nariadenia obce v oblasti ochrany pred požiarmi alebo nesplnila v stanovenej lehote
bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú alebo
vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej
udalosti,
e) rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
f) rozhoduje o podaní návrhu príslušnému okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie
o zastavení prevádzky,
g) prerokúva s príslušným okresným riaditeľstvom návrh dohody s právnickou osobou
o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov,
h) konzultuje s príslušným okresným riaditeľstvom otázky aplikácie ustanovení zákona
o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov,
i) spolupracuje s predstaviteľmi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní
úloh obce v oblasti ochrany pred požiarmi,
j) schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obci.
ČLÁNOK III.
Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi
§4
Povinnosti fyzických osôb
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1. Fyzická osoba je povinná
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,
protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred
požiarmi, ak sú pre dané objekty určené,
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 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 hasičského a
záchranného zboru 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 priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou
spôsobilosťou,
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.
2. Fyzickej osobe je zakázané
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 požiarno-technickým 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.
§5
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov
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1. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia sú povinní dodržiavať ustanovenia § 4 až 8
zákona o ochrane pred požiarmi.
§6
Pomoc pri zdolávaní požiarov
1. Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru
a) vykonávať 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,
e) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva
hasičského a záchranného zboru alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje
vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na
zdolávanie požiarov,
f) umožniť vstup na svoju nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na
zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných
záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo
strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto
opatrení rozhoduje veliteľ zásahu.
2. Ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada
týchto výdavkov.
3. Právo na náhradu výdavkov sa uplatňuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
314/2001 Z. z.
§7
Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb
1. 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.
2. Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna
asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa
s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak. Členovia
protipožiarnej asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení nápisom
„Protipožiarna hliadka“ a nesmú byť poverení inými úlohami, ktoré nesúvisia s plnením jej
úloh.

ČLÁNOK IV.
Zdroje požiarnej vody a ohlasovanie požiarov
§8
Prehľad zdrojov požiarnej vody
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1. Prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá a studne ) v obci sú
a) vodný tok „Sielnica“ (Porubský potok starou dedinou),
b) vodný tok „Chvojnička“ (Hájna voda),
c) Vodná nádrž Lazany,
d) studňa pri rodinnom dome súp. č. 248/87, ulica Stará cesta, Lazany
e) studňa pri budove farského úradu súp. č. 369/4, Družstevná, Lazany.
2. Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody):
a) objem vodojemu: .........................................................
b) priemer potrubia: ........................................................
c) minimálny tlak: ..........................................................
d) počet hydrantov:..........................................................
e) druh hydrantov ..........................................................
f) miesta, kde sa nachádzajú hydranty (ulica, číslo domu):
1. Prieložky č. 225/11
2. Za priepasťou 219/74
3. Športová 503/38
4. Športová 463/35
5. Družstevná 375/18
6. Školská 451/71
7. Školská 448/65
8. Školská 430/23
9. Horná 311/2
10. Hlavná 27/27

150,00 m3
100 mm
0,5 MPa
10 ks
nadzemné

§9
Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu
1. Úlohou ohlasovne požiarov je
a) prijímať hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach v územnom obvode obce,
b) vyhlasovanie protipožiarneho poplachu,
c) prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému
operačnému stredisku okresného riaditeľstva.
2.

Hlavnou ohlasovňou požiarov v obci je Obecný úrad v Lazanoch, Hlavná 59/56,
č. t. 046/5485320.

3.

Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom
„OHLASOVŇA POŽIAROV“

4.

Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:
• adresu požiaru alebo miesto požiaru,
• objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
• rozsah požiaru,
• ohrozenie osôb,
• prístupové cesty,
• meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych
liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.

5. Požiarny poplach sa oznamuje spôsobom vyhlásenia v miestnom rozhlase. Náhradný
spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu nie je určený.
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6. Miesto, adresa a číslo telefónu pre nahlásenie požiaru v obci:
a) obecný úrad, Hlavná 59/56
b) hasičská jednotka HaZZ Prievidza
c) Policajný zbor SR

046/5485320, 0905/551641
046/ 542 22 55, 150, 112,
158, 112.

ČLÁNOK V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 10
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu
Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi,
ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov
potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských
jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo
atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu
prostriedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je obecný úrad.
§ 11
Prehľadný situačný plán obce
Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov
a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch tvorí prílohu tohto požiarneho
poriadku.
§ 12
Záverečné ustanovenia
1.

Ruší sa „Požiarny poriadok obce Lazany“ schválený Obecným zastupiteľstvom
v Lazanoch, Uznesením XXI/2005, bod 6 zo dňa 04. 04. 2005.

2.

Obecné zastupiteľstvo obce Lazany sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2016
Požiarny poriadok obce Lazany uznieslo dňa 19.08.2016 Uznesením XII/2016 č. 123 .

3.

Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

Ing. Jana Matiašková
starostka obce
Návrh vyvesený : 29.07.2016
zvesený : 19.08.2016
Schválené : 19.08.2016
Vyhlásené : 22.08.2016
Účinnosť : 05.09.2016
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