
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 39/1997 

o povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku 

požiarnej ochrany mesta Prievidza 
  
 Mesto Prievidza v zmysle § 6 ods. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov (úplné znenie zákona č. 481/92 Zb.) a zák. č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov o PO vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie. 

  

Základné ustanovenie 
 Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenia zdravia i závažné škody na 
majetku. Preto je povinnosťou fyzických a právnických osôb požiarom predchádzať a 
v prípade ich vzniku prispievať k ich likvidácii. Povinnosti fyzických a právnických 
osôb sú súčasťou Požiarneho poriadku mesta Prievidza. 

§ 1 
 Povinnosti fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany, určené so 
zreteľom na podmienky mesta Prievidza. 

a) Všeobecné povinnosti pri predchádzaní požiarom: 
-počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku  požiarov, najmä pri používaní tepelných, 
elektrických, plynových a iných spotrebičov, pri skladovaní a používaní horľavých 
alebo požiarne nebezpečných látok a pri manipulácií s otvoreným ohňom, 

- plniť príkazy a dodržiavať zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených 
miestach, 

- obstarávať a udržiavať v použiteľnom stave hasiace prístroje,  hasiace látky, 
požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky požiarnej ochrany v 
rozsahu ustanovenom v  predpisoch o požiarnej ochrane, 

- utvárať v objektoch v ich vlastníctve alebo užívaní na rýchle  zdolanie požiaru a na 
záchranné práce, 

- umožniť kontrolným skupinám vykonať preventívne požiarne  kontroly na overenie 
dodržiavania predpisov o požiarnej ochrane v objektoch v ich vlastníctve alebo 
užívaní a odstrániť zistené nedostatky v lehote určenej týmito orgánmi, 

- dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase  zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru, 

- strpieť umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia 
slúžiaceho na účely požiarnej ochrany za  primeranú náhradu, ustanovenia osobitných 
predpisov o náhrade škody ostávajú nedotknuté, 



- oznámiť bezodkladne príslušnému okresnému úradu požiar, ktorý vznikol v objekte 
v ich vlastníctve alebo užívaní, 

- zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a umožniť ich kontrolu v objektoch a 
priestoroch v ich vlastníctve alebo užívaní a  na ten účel umožniť osobám s odbornou 
spôsobilosťou riadne vykonávanie kominárskych prác, najmä voľný a bezpečný 
výstup ku  komínom, k ich čistiacim zariadeniam a k spotrebičom palív, 

- zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred 
zámenou lokálneho spotrebiča palív na  ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred 
zmenou druhu palív a  po stavebných úpravách na telese komína. 

b) povinnosti fyzických osôb pri používaní tepelných spotrebičov: 

 - udržiavať v dobrom technickom stave vykurovacie telesá, krby, dymovody a 
komínové telesá, pokiaľ túto povinnosť  neukladajú osobitné predpisy niekomu 
inému, 

 - inštalovať a používať tepelné spotrebiče spôsobom určeným  výrobcom, 

 - skladovať palivo a umiestňovať iné horľavé látky v bezpečnej vzdialenosti od 
tepelných spotrebičov, spravidla určenej v  návode na používanie, popol ukladať do 
nehorľavých a uzatvárateľných nádob, prípadne iným bezpečným spôsobom, 

 - dbať o to, aby neboli ponechané v prevádzke bez dozoru také tepelné spotrebiče, v 
ktorých technické vyhotovenie dozor  vyžaduje, 

 - neskladovať a nemanipulovať s horľavými kvapalinami a plynmi v miestnosti, kde 
je vyberací otvor komína. Tuhé horľavé  látky skladovať iba vo vzdialenosti väčšej 
ako 1 m od vykurovacieho telesa, 

 - ak sa zistí nedostatok na tepelnom spotrebiči, v prívode paliva alebo energie (napr. 
plynu, vykurovacej nafty),  nesmie sa spotrebič používať až do doby odborného 
odstránenia  nedostatku. 

c) Skladovanie a používanie horľavých kvapalín: 
 Fyzická osoba môže v byte a v inom objekte v jeho vlastníctve alebo užívaní 
skladovať najviac 10 l horľavých kvapalín. Toto ustanovenie sa netýka skladovania: 

- vykurovacej nafty pri lokálnom vykurovaní vykurovacou naftou, na tento účel sa 
môže skladovať najviac 50 l vykurovacej nafty len v prenosných obaloch, ktoré môžu 
byť z plastických  látok a musia byť označené trvalým nápisom "VYKUROVACIA 
NAFTA" 

- pohonných látok v garážach v predpísaných obaloch na tento účel  sa môže v garáži 
skladovať najviac 40 l pohonných látok na  osobné motorové vozidlo a 80 l 
pohonných látok na nákladné motorové vozidlo. 

 V pivniciach alebo suterénnych miestnostiach sa môže skladovať najviac 50 l 
horľavých kvapalín a to len v predpísaných obaloch. Pri lokálnom vykurovaní 
vykurovacou naftou sa môže na tento účel skladovať najviac 100 l vykurovacej nafty 
len v prenosných obaloch. Najväčší objem prenosného obalu nesmie presahovať 50 l. 

V pivniciach alebo suterénnych miestnostiach, kde sa skladuje vykurovacia nafta pre 
lokálne vykurovanie, fyzická osoba nesmie skladovať iné horľavé látky. 

 Fyzická a právnická osoba musí dbať o to, aby horľavé kvapaliny neunikali do 
kanalizácie. Horľavé kvapaliny, ktoré unikli z obalu pri akejkoľvek manipulácii sa 



musia okamžite odstrániť bezpečným spôsobom. Doplňovať nádrž vykurovacieho 
telesa sa môže len z prenosného obalu. Doplňovať nádrž vykurovacieho telesa za 
prevádzky môže iba v prípadoch určených výrobcom v návode na obsluhu. V 
ostatných prípadoch môže nádrž doplňovať až po odstavení a vychladnutí 
vykurovacieho telesa. 

d) Skladovanie a používanie kovových tlakových nádob na propán- bután: 
 Ak používa fyzická osoba v byte alebo v inom objekte plynový spotrebič na propán-
bután, môže vo vnútri týchto priestorov umiestniť len jednu prevádzkovú kovovú 
nádobu s celkovou hmotnosťou obsahu do 15 kg propan-butánu. Táto nádoba musí 
byť umiestnená na ľahko prístupnom a dostatočne vetrateľnom mieste, kde sa 
nepoužívajú iné tepelné spotrebiče s otvoreným ohňom. Pri používaní plynových 
spotrebičov sa musí dodržiavať návod na obsluhu spotrebiča. 

 Zásobná kovová tlaková nádoba na propán-bután sa môže skladovať len v 
murovaných alebo plechových vetrateľných prístavkoch, 

prístupných z horného priestoru alebo na otvorených balkónoch. Nádoba musí byť 
chránená proti slnečnému žiareniu iným vplyvom, ktoré môžu nepriaznivo pôsobiť na 
jej technický stav. Zásobné kovové tlakové nádoby na propán-bután s celkovou 
hmotnosťou nad 5 kg sa nesmú skladovať: 

- v miestnostiach a priestoroch pod úrovňou okolitého terénu, alebo vo vzdialenosti 
menšej ako 2,5 metra od otvorov do týchto  miest 

- vo svetlíkoch, na povalách, v garážach a kotolniach 

- v miestnostiach určených na spanie, v miestnostiach tvoriacich bytové príslušenstvo 
a v šachtách bytových jadier 

- na schodiskách, na chodbách a iných spoločenských priestoroch 

 Zásobu propán-butánu pre prenosné plynové spotrebiče v obytných miestnostiach 
možno mať najviac do celkovej hmotnosti obsahu 5 kg. 

 Priestory, v ktorých sú uložené kovové tlakové nádoby na propán-bután musia byť z 
vonkajšej strany zreteľne označené bezpečnostnou značkou alebo tabuľkou. 

 Ustanovenia predošlých odsekov sa primerane vzťahujú na skladovanie iných 
tlakových nádob na dopravu plynov, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. 

e) Skladovanie tuhých látok a iných materiálov: 
 Skladovať tuhé palivá sa môžu len v priestoroch určených na tento účel. Ak sa 
používa v týchto priestoroch tepelný spotrebič, musí byť tuhé palivo od neho 
skladované vo vzdialenosti najmenej 1 m. Skladovať tuhé palivá je nutné oddelene od 
ostatných druhov palív a materiálov, pritom je povinný pravidelne sledovať, či 
nedochádza k jeho samovznieteniu. Ak sa zistia príznaky samovznietenia (vytváranie 
vodnej pary, dymu a pod.) je povinnosťou každého vykonať potrebné opatrenia na 
odstránenie nebezpečenstva vzniku požiaru. 

 Skladový materiál sa nesmie skladovať tak, aby v prípade vzniku požiaru znemožnil 
prístup k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, hasiacim 
prostriedkom, alebo sťažil záchranné, prípadne hasiace práce. 

f) Povinnosti fyzických a právnických osôb pri zbere, spracúvaní  a skladovaní 
úrody: 



 Ak fyzická alebo právnická osoba zberá, spracúva alebo skladuje úrodu a pri tejto 
činnosti môže vzniknúť požiar, je povinný najmä: 

- zabezpečiť na miestach výmlatu stohovania alebo skladovania zásobu vody v 
množstve aspoň 200 l a iné vecné prostriedky, ktoré  môžno použiť na zdolanie 
požiaru 

- vyhradiť miesta pre fajčiarov vo vzdialenosti najmenej 15 m od horľavých látok, 
opatrené vodou na odhadzovanie ohorkov 

- udržiavať techniku používanú pri zbere, spracúvaní a skladovaní úrody v súlade s 
návodom výrobcu 

§ 2 
Vstup kontrolných skupín do objektov 

 Pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol sú fyzické a právnické osoby 
povinné umožniť vstup členom kontrolných skupín do objektov a zariadení s 
výnimkou priestorov určených na bývanie. 

 Členovia kontrolnej skupiny sú povinní preukázať svoje oprávnenie, ktoré platí len 
spolu s občianskym preukazom. 

  
§ 3 

Opatrenia kontrolných orgánov počas prehliadky 
 Ak boli pri požiarnej prehliadke zistené požiarne závady,ktoré možno ihneď 
odstrániť, zariadia kontrolné orgány ich odstránenie ešte počas prehliadky, alebo 
bezprostredne po nej. 

 O odstránení ostatných zistených závad rozhodne mestský úrad na základe 
písomného oznámenia. Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môžu kontrolné 
orgány predbežne nariadiť, aby sa urobili neodkladné opatrenia a čo najskôr 
vyrozumejú o tom mestský úrad. 

 Kontrolný orgán po každej prehliadke napíše na mieste zápisnicu (v obytných 
budovách len vtedy, ak sa zistili požiarne závady), v ktorej uvedie: 

1. označenie objektu, meno zodpovednej osoby, meno kontrolného orgánu a údaj o 
tom, kedy bola prehliadka vykonaná 

2. výsledok prehliadky s podrobným opisom zistených požiarnych závad a návrh 
opatrení a lehôt na ich odstránenie 

3. stanovisko zodpovednej osoby k zisteným požiarnym závadám a navrhnutým 
opatreniam 

4. či boli odstránené všetky požiarne závady, ktorých odstránenie bolo nariadené pri 
poslednej prehliadke 

 Zápisnicu podpíše kontrolný orgán a zodpovedná osoba, ktorá dostane jeden odpis. V 
skladoch, obchodoch, obytných a verejných budovách a menších prevádzkarňach píšu 
kontrolné orgány zápisnicu do blokov, vydaných zvlášť pre tento účel mestským 
úradom. 

  



 Povinnosti účastníkov prehliadok zachovať mlčanlivosť 
 Kontrolné orgány a ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na prehliadkach, sú povinné 
zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri vykonávaní 
prehliadok dozvedeli a ktoré majú zostať utajené. 

§ 4 

Zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu 
a) Poplach sa vyhlasuje: 
 - požiarnou sirénou-nepretržitým tónom po dobu dvoch minút s  30 sekundovou 
prestávkou dvakrát 

 - miestnym rozhlasom 

b) V meste sú nasledovné ohlasovne požiarov: 
 Jednotka PO - č.tel. 150, stála služba 

 Polícia - č.tel. 158, stála služba 

 Mestská polícia - č.tel. 159, stála služba 

 Ohlasovňa požiaru privoláva požiarnu pomoc podľa požiarneho poplachového plánu 
mesta, ktorý má každá ohlasovňa k dispozícií. 

c) Pohotovostné služby: 
 Jednotka PO - č.tel. 150 

 Polícia SR - č.tel. 158 

 Pohotovostná služba plyn - č.tel. 5424 089 

 Poruchy rozvodnej siete - č.tel. 0850 111 468 od 6 hod.  do 22 hod. 

  

 Záverečné ustanovenie 
a) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi č.188/97 zo dňa 6.11.1997. 

b) Týmto VZN sa ruší VZN č. 13/1993. 

c) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od dňa vyvesenia na 
úradných tabuliach v meste. 

  

  

Ing. Ivan Vaňo v.r. 

 primátor mesta 
  


