
Obec Veľká Lehota v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (ďalej 

len „zákon o ochrane pred požiarmi) vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 

 

POŽIARNY PORIADOK 

Obce Veľká Lehota 

 

Čl.  I 

§1 

Základné ustanovenia 

 

1) 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 právnických osôb v katastrálnom území obce.  

2) Požiare spôsobujú straty na životoch, majetku a poškodenie zdravia, preto je povinnosťou 

fyzických právnických osôb, občianskych združení všetkých občanov požiarom predchádzať 

a v prípade ich vzniku podieľať sa na ich likvidácii.  

3) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť povinnosť fyzických a právnických 

osôb, občianskych združení tak, aby boli vytvorené podmienky pre účinnú ochranu života, zdravia, 

majetku pred požiarmi a poskytnutie pomoci pri ich zdolávaní.  

 

§2 

 

Úlohy obce v oblasti preventivára požiarnej ochrany obce bude zabezpečovať požiarny technik, 

ktorý vyškolí členov kontrolnej skupiny, ktorí budú vykonávať preventívne kontrolné prehliadky.  

 

Čl. II 

Úlohy orgánov obce 

§3 

Preventívne kontrolné 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 poverením 

obce na výkon kontroly. 

3) Kontrolné skupiny pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrolách upozorňujú fyzické 

a právnické osoby na zistené nedostatky, požadujú ich bezodkladné odstránenie a pre tieto účely 

poskytujú potrebné informácie a vysvetlenia.  

4) Kontrolné skupiny o zistených nedostatkoch, ktoré nemôžu byť odstránené bezodkladne pri 

kontrole, spíšu záznam o zistených závadách a záznam predložia starostovi obce.  

 

§4 

Starosta obce 

 

1) Ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v požiarnej prevencii a poveruje 

pracovníkov obecného úradu kontrolou uložených opatrení.  



2) Ukladá lehoty na odstránenie nedostatkov, vrátane rozhodnutia  o vylúčení veci, ktorá ohrozuje 

požiarnu bezpečnosť z používania.  

3) Nariaďuje preventivárovi požiarnej ochrany vykonanie mimoriadnych preventívnych 

požiarnych kontrol.  

 

§5 

Preventivár požiarnej ochrany obce 

 

1) Zabezpečuje vykonávanie školenia členov kontrolných skupín, organizuje a v spolupráci so 

starostom zabezpečuje ich činnosť. 

2) Spracováva a vyhodnocuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol, navrhuje zloženie 

kontrolných skupín.  

3) Vyhodnocuje výsledky preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá návrhy na vydanie 

príslušných opatrení starostovi obce.  

4) V spolupráci so starostom obce zabezpečuje zloženie požiarnych hliadok počas žatevných prác, 

v prípade mimoriadnych opatrení, pri podujatiach s väčším počtom osôb a kontroluje ich činnosť.  

 

 

Čl. III 

Povinnosti organizácií, fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany obce 

§6 

Povinnosti podnikateľských subjektov a organizácií 

 

1) Vo svojich objektoch musia obstarávať a inštalovať so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku 

požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, hasiace látky, hasičskú techniku a  vecné prostriedky 

požiarnej ochrany.  

2) Predpísané prostriedky v objektoch prevádzkovať v akcieschopnom stave, zabezpečovať 

vykonávanie ich kontroly a údržby, vykonávať určené opatrenia pri činnostiach so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru a na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.  

3) Oznamujú bezodkladne príslušnému Okresnému riaditeľstvu HaZZ a starostovi obce každý 

požiar, ktorý vznikov v ich objektoch.  

4) Vo svojich objektoch zabezpečujú vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok 

a odstraňovanie zistených nedostatkov a 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 /zhromaždeniach, tanečné 

zábavy a pod. / sú povinné všetky subjekty zabezpečiť protipožiarnu asistenčnú hliadku.  

 

§7 

Povinnosti fyzických osôb 

 

Občania sú povinní: 

1) 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,  

2) 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,    

3) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,  



4) 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 a zabezpečovať vykonávanie ich kontroly,  

5) vytvárať v rodinných domoch a v iných objektoch v ich vlastníctve alebo užívaní podmienky na 

rýchlu likvidáciu požiaru a pre záchranné práce,  

6) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch a v iných stavbách vo 

vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené 

nedostatky, v určených termínoch  

7) ten, kto je povinný vykonávať dohľad nad osobami, ktoré nemôžu posúdiť následky svojho 

konania, je povinný dbať na to, aby tieto osoby svojím konaním nespôsobili požiar.  

Občania nesmú: 

1) vykonávať práce, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru, ak nemajú odbornú spôsobilosť, ktorú 

požadujú pre vykonanie takýchto prác osobitné predpisy /napr. zváranie, inštalácia elektrických 

rozvodov a pod./ 

2) poškodzovať alebo zneužívať hasiace prístroje alebo iné vecné prostriedky požiarnej ochrany.  

3) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru,  

4) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,  zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde 

môže dôjsť k jeho rozšíreniu,  

5) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemajú osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, 

ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie,  

6) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym 

vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných 

zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,  

7) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť 

linku tiesňového volania. 

  

§8 

Povinnosti pri zdolávaní požiarov 

 

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru: 

1) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,  

2) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,  

3) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho 

ohlásenie,  

4) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej 

jednotky alebo obce,  

5) 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,  

6) ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto 

výdavkov podľa zákona,  

7) vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosti na 

vykonanie opatrení nevyhnutných na likvidáciu 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,  

8) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len 

so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti.  



 

Čl. IV 

Dobrovoľný hasičský zbor obce a zdroje požiarnej ochrany 

§9 

Obecný požiarny zbor 

 

V obci nie je zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce. Pre obec zabezpečenie požiarnej ochrany 

a prevencie v katastri obce Veľká Lehota a pri živelných pohromách zabezpečuje HaZZ v Novej 

Bani na základe listu z MVSR zo dňa 21.6.2010. Príloha č. 1. 

 

 §10 

Prehľad zdrojov požiarnej vody 

 

Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto 

v akcieschopnom stave. 

1) Prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá): 

a) potok 

 

2) Viacúčelové vodné zdroje (priehrady, nádrže, vodojemy, bazény, studne – miesto, 

výdatnosť): 

a) vodojem  150 m3  

 

3) Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody): 

a) hydranty umiestnené v obci  

Čl. V 

§11 

Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu 

 

Úlohy ohlasovne požiarov 

a) ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných 

mimoriadnych udalostí, v územnom obvode obce a vyhlasovanie protipožiarneho poplachu, 

b) prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému 

operačnému stredisku okresného riaditeľstva. Hlavnou ohlasovňou požiarov je obecný 

úrad. 

Zoznam ohlasovní požiarov: 

1. Obecný úrad Veľká Lehota  č. 52, 966 41  Veľká Lehota t.č.: 045/6726149 

Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom 

“OHLASOVŇA POŽIAROV”. 

 

Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť: 

a) adresu požiaru, 

b) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý, 

c) rozsah požiaru, 

d) ohrozenie osôb, 

e) prístupové cesty, 



f) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek 

je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu. 

Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu: 

a) názov a miesto umiestnenia technického zariadenia, ktorým sa vyhlasuje požiarny 

poplach: SIRÉNA – Obecný úrad vo Veľkej Lehote, 

b) náhradný spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu: Miestny rozhlas – relácia. 

Ďalšie dôležité čísla telefónov: 

a) hasiči: HaZZ Nová Baňa, tel. 150, 112 

b) polícia: OR PZ SR Žarnovica, ul. Bystrická 53, tel. 158, 112 

c) zdravotníci: Nemocnica s poliklinikou Žiar nad Hronom, tel. 155, 112 

d) plynárne: SPP – 0850 111 727 

e) vodárne: StVS, a.s., Banská Bystrica, t.č.: 0850 111 234 

f) elektrárne: SSE Žilina, tel. 0850 111 468 

g) telekomunikácie: Slovak Telekom, a.s., tel. 1181 

h) vodný tok: Povodie dolnej Nitry, tel. 037 7721 773 

i) cestné komunikácie: BBRSC, tel. 045 4142 761 

j) okresný úrad Žarnovica,  odbor životného prostredia, tel. 045 6790 908 

odbor krízového riadenia, tel. 045 6921 483 

 

Čl. VI 

§12 

Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu 

 

Požiarny 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 

požiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu. 

Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu 

prostriedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je obecný úrad. 

 

Čl. VII 

§13 

Prehľadný situačný plán obce 

 

Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom čísiel domov a zakreslením 

funkčných hydrantov a nástupných plôch tvorí prílohu tohto požiarneho poriadku obce. 

 

Čl. VIII 

§14 

Náhrada škody 

 

Právnickej osobe,  fyzickej osobe - podnikateľa 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. Hasičské jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla 

primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.  

Náhrada škody, podľa predchádzajúceho odseku, sa neposkytuje právnickej osobe, podnikajúcej 

fyzickej osobe a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.  

Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby - podnikateľa, 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. 

 

Čl. IX 

§15 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Orgány obce, fyzické a právnické osoby úzko spolupracujú 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, obec bude postupovať proti nim v súlade s platnou právnou úpravou využitím 

priestupkového zákona prípadne príslušných ustanovení trestného zákona. 

3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje starosta obce. 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej 

stránke obce od 24.11.2016 do 9.12.2016. Vyhodnotenie pripomienok 5.12.2016. 

Pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia môže fyzická a právnická osoba 

uplatniť do 03.12.2016.  

5. Všeobecne záväzné nariadenie schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkej Lehote 

uznesením číslo 71/2016 dňa 9.12.2016. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej 

stránke obce od 14.12.2016 do 31.12.2016. 

7. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2017. 

 

Vo Veľkej Lehote, 24.11.2016 

 

 

 

         

Marta Šmondrková 

          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


