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POVINNOSTI OBCE NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI
Obec má prenesené kompetencie orgánov štátnej správy na samosprávu.
Obec v rozsahu svojej pôsobnosti môže zriaďovať právnické osoby a preto musí sa podieľať na
zabezpečovaní podmienok na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi.
Povinnosti obce na úseku ochrany pred požiarmi sú :
 zriaďovať obecný hasičský zbor;
 udržiavať akcieschopnosť obecného hasičského zboru;
 zabezpečovať materiálno - technické vybavenie obecného hasičského zboru;
 zabezpečovať odbornú prípravu;
 zabezpečovať výstavbu a údržbu hasičskej stanice, hasičskej zbrojnice;
 zabezpečovať zdroje vody potrebnej na hasenie požiarov;
 zriaďovať ohlasovne požiarov;
 označovať a udržiavať voľné nástupné plochy, prístupové komunikácie;
 vo vzťahu k vlastnému majetku je povinná plniť úlohy právnickej osoby, ktoré sú uvedené
v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi;
 vykonávať preventívno-výchovnú činnosť;
 môže ustanoviť preventivára požiarnej ochrany;
 vykonávať preventívne protipožiarne kontroly;
 vydávať rozhodnutia k odstráneniu zistených nedostatkov na úseku ochrany pred požiarmi;
 zabezpečovať školenia kontrolných skupín na úseku ochrany pred požiarmi;
 vypracovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce a pod.
POVINNOSTI OBCE NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA NR SR č.
314/2001 Z. z. O OCHRANE PRED POŽIARMI V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
Povinnosti obce
 Obec je povinná :
- podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred
požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
- zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ak ďalej nie je ustanovené inak;
udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
- zabezpečovať odbornú prípravu obecného hasičského zboru,
- vypracovať a viest dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
- 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,
- označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú
súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
- plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa ustanovené týmto zákonom vo
vzťahu k vlastnému majetku,
- vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.
 Obec môže ustanoviť preventivára požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na plnenie
úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Účasť preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej
príprave v jeho pracovnom čase sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca z
dôvodu všeobecného záujmu (Zákonník práce);
 Podrobnosti o dokumentácii obce na ochranu pred požiarmi, jej druhoch, obsahu a o spôsobe
vypracovania a o označovaní nástupných plôch a prístupových komunikácií ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 15 zákona č. 314/2001 Z. z.


Obec :
- vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
- rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viest k vzniku požiaru
alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
- rozhoduje o vylúčení veci z používania,

- určuje veliteľa zásahu.
§ 23 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z.






Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa § 23 je preverovanie dodržiavania povinností
ustanovených v tomto zákone
- v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny
požiarny dozor podľa § 25 ods. 1 písm. a) a i) okresné riaditeľstvo,
- v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo
vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
Obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do
ktorých zaraduje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné
predpoklady. Obec 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;
Obec upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych
protipožiarnych kontrol fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby a fyzickej
osoby - podnikateľa na zistené nedostatky, požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu a
na tieto účely poskytuje potrebné informácie a vysvetlenia. Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť
bez zbytočného odkladu, kontrolné skupiny obce oznamujú obci, ktorá rozhodnutím uloží lehoty
na odstránenie nedostatkov.
§ 24 zákona č. 314/2001 Z. z.

Hasičská jednotka obce
 Na území obce plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných práv pri
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach obecný alebo hasičský zbor;
 Obec nemusí zriadiť obecný hasičský zbor, ak počet obyvateľov obce je menší ako 500 alebo ak
na základe dohody medzi obcou a Hasičským a záchranným zborom alebo právnickou osobou
alebo fyzickou osobou - podnikateľom so sídlom v obci bude plniť aj úlohy obecného hasičského
zboru Hasičský a záchranný zbor alebo hasičská jednotka právnickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikateľa;
 Obce môžu zriadiť na základe písomnej dohody spoločný hasičský zbor po prerokovaní s
okresným riaditeľstvom;
 Ak obec nezriaďuje obecný hasičský zbor alebo nemá spoločne zriadený hasičský zbor, zriaďuje
protipožiarnu hliadku;
 Veliteľa obecného hasičského zboru vymenúva a odvoláva obec po schválení okresným
riaditeľstvom spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany;
 Členom obecného hasičského zboru môže byt len osoba vo veku od 18 do 60 rokov, zdravotne
spôsobilá a spôsobilá na právne úkony;
 Počet členov a zamestnancov obecného hasičského zboru a jeho materiálno-technické vybavenie
určuje obec po prerokovaní s okresným riaditeľstvom, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo
vzniku požiaru v obci;
 Podrobnosti o postupe pri určovaní počtu členov a zamestnancov obecného hasičského zboru a o
materiálno-technickom vybavení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo.
§ 33 zákona č. 314/2001 Z. z.
Zvýšenie akcieschopnosti
 Na zvýšenie akcieschopnosti a skvalitnenie činnosti obecného hasičského zboru alebo
závodného hasičského zboru môže obec, právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ (ďalej len
„zriaďovateľ") do nich zaradiť aj fyzické osoby, ktoré budú vykonávať túto právu ako svoje
zamestnanie.
§ 34 zákona č. 314/2001 Z. z.
Úlohy hasičskej jednotky
 Hasičská jednotka najmä :
- vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,

- vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom,
- vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách,
- poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom
ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,
- zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov; zriaďuje odborné
služby, a to strojnú, protiplynovú a spojovaciu,
- vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich zamestnancov a členov,
- ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu zásahy pri zdolávaní požiarov a pri
vykonávaní záchranných práv počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí,
- vypracúva a vedie dokumentáciu hasičskej jednotky.
§ 35 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z.
Povinnosti zriaďovateľa hasičskej jednotky
 Zriaďovateľ hasičskej jednotky je povinný :
- vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej jednotky a
na ten účel zriadiť hasičskú stanicu alebo hasičskú zbrojnicu.
- zabezpečiť materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a
vykonávanie záchranných prác,
- zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie zamestnancov a členov hasičskej jednotky
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,
- zriadiť ohlasovňu požiarov,
- zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
- zabezpečiť príjem a prenos správ a informácií na vykonávanie zásahovej činnosti,
- zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov a členov hasičskej jednotky,
- zabezpečiť vykonanie preventívnych zdravotných prehliadok zamestnancov a členov hasičskej
jednotky podľa osobitných predpisov,
- poskytovať na vyžiadanie územne príslušnému okresnému riaditeľstvu a Hasičskému a
záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy údaje o materiálno technickom vybavení a zásahovej činnosti hasičskej jednotky.
 Zriaďovateľ závodného hasičského útvaru a obecného hasičského útvaru je povinný zabezpečiť
vykonávanie služieb zamestnancami tak, aby po prijatí správy ohlasovňou požiaru o potrebe
výjazdu na zásah a po nasledujúcom vyhlásení poplachu sa dodržal časový limit výjazdu do
jednej minúty.
 Zriaďovateľ závodného hasičského zboru je povinný zabezpečiť zvolávanie členov tak, aby po
prijatí správy ohlasovňou požiaru o potrebe výjazdu na zásah a po nasledujúcom vyhlásení
poplachu sa dodržal časový limit výjazdu do piatich minút.
 Zriaďovateľ obecného hasičského zboru je povinný zabezpečiť zvolávanie členov tak, aby po
prijatí správy ohlasovňou požiaru o potrebe výjazdu na zásah a po nasledujúcom vyhlásení
poplachu sa dodržal časový limit výjazdu do desiatich minút.
 Podrobnosti o vnútornej organizácii hasičskej jednotky a o ohlasovni požiarov ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 37 zákona č. 314/2001 Z. z.
Zdolávanie požiaru hasičskými jednotkami
 Obce, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia sú povinné poskytovať si navzájom pomoc
pri zdolávaní požiarov svojimi hasičskými jednotkami.
§ 44 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z.




Členovia kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sú
oprávnení vstupovať do objektov, zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do
príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od
vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa a fyzických
osôb;
Oprávnenie podľa odseku 1 sa preukazuje písomným poverením, ktoré vydá obec a platí len
spolu s občianskym preukazom.
§ 69 zákona č. 314/2001 Z. z.

Prechodné ustanovenia
 Dobrovoľný verejný požiarny zbor, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona
zriadený v obci, sa považuje za obecný hasičský zbor podľa tohto zákona.
§ 74 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z.
POVINNOSTI OBCE NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI SÚ UVEDENÉ AJ VO VYHLÁŠKE č.
121/2002 Z. z. O POŽIARNEJ PREVENCIÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
1. OPATRENIA PRI PODUJATIACH, NA KTORÝCH SA ZÚČASTŇUJE VÄČŠÍ POČET OSÔB :
 Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb podľa odseku 4, 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;
 Usporiadať verejne prístupné podujatie v iných objektoch a na iných miestach možno len na
základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré posúdi okresné riaditeľstvo.
 Na podujatí, na ktorom 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.
 Väčší počet osôb je viac ako :
- 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových
ihriskách a amfiteátroch,
- 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,
- 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,
- 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.
§ 12 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
2. DOKUMENTÁCIA OBCE O OCHRANE PRED POŽIARMI :
 Dokumentáciu obce o ochrane pred požiarmi tvoria :
- požiarny poriadok obce,
- dokumentácia o obecnom hasičskom zbore,
- zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly,
- oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol a
rozhodnutia obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí obce o
vylúčení vecí z používania,
- plány preventívnych protipožiarnych kontrol,
- zoznamy členov kontrolných skupín.
§ 36 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.
Požiarny poriadok obce
 Požiarny poriadok obce upravuje organizáciu ochrany pred požiarmi v obci a obsahuje :
- úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a v jej
miestnych častiach,
- povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom na miestne podmienky,
- údaje o početnom stave a vybavení obecného hasičského zboru,
- prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov,
- zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci,
- spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach v dennom a
nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru,
- výpis z požiarneho poplachového plánu okresu,
- prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a
zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch.
 Požiarny poriadok obce sa udržiava v súlade so skutočným stavom a dopĺňa sa podľa potreby na
základe poznatkov získaných pri zdolávaní požiarov a po vykonaní taktického cvičenia.
 Požiarny poriadok obce sa umiestňuje na prístupnom mieste a zverejňuje sa spôsobom obvyklým
v obci.



Nástupné plochy sú trvalo viditeľne označené podľa osobitného predpisu (Vyhláška č. 94/2004 Z.
z.) a tabuľkou s nápisom POZOR, NÁSTUPNÁ PLOCHA PRE VOZIDLÁ HASIČSKÝCH
JEDNOTIEK.
§ 37 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.

3. PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY
Obsah preventívnych protipožiarnych kontrol
 Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa preveruje dodržiavanie osobitných predpisov
(Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 124/2000 Z. z., ktorou sa
ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie
podporujúcimi plynmi, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní
stavieb v znení vyhlášky č. 307/2007 Z. z., vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní
horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov,
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti
pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová
úprava výrobkov náterovými látkami, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri
manipulácii s tuhými horľavými látkami) , a to najmä :
- dokumentácia ochrany pred požiarmi,
- vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,
- skladovanie horľavých látok,
- stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav
únikových ciest a ich označenia,
- vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
- umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných
spotrebičov.
 Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo
iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
 Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave
komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná
skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé
osoby o preverenie ich stavu.
§ 42 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.


Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak
nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb v obci nevyžaduje kratšiu lehotu.
§ 43 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.

Poznámky: V zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na
úseku ochrany pred požiarmi nie sú žiadne sankcie a postihy, ktoré by mohla uplatňovať obec, obec
nemá tú právomoc.
Ak obec plní úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa ustanovené týmto zákonom
(zákon NR SR č. 314/2201 Z. z.) vo vzťahu k vlastnému majetku, tak je možné ukladať postihy
v zmysle § 59 zákona č. 314/2001 Z. z.

