
Mestské zastupiteľstvo na základe § 4 ods. 3 písm.m a § 11 ods.3 
písm. g zákona SNR č. 481/1992 Zb. o obecnom zriadení v úplnom 
znení s použitím zákona SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v 
znení zákona SNR č. 525/1990 Zb. a vyhl. MV SR č. 446/1991 Zb., 
ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o požiarnej ochrane

vydáva

vseobecno záväzné nariadenie

o požiarnom poriadku v katastrálnom území mesta Leopoldov

Článok I.
■50

§ 1

Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie podrobnejšie upravuje 
niektoré podmienky pri požiarnej prevencii a v prípade vzniku 
požiaru pri jeho likvidácii, významné pre účinnú ochranu života, 
zdravia a majetku fyzických a právnických osôb v katastrálnom 
území mesta Leopoldov.
2. Požiare spôsobujú straty na životoch, majetku a poškodenie 
zdravia, preto je povinnostou fyzických a právnických osôb, 
spoločenských organizácií a všetkých občanov požiarom predchádzal; 
a v prípade ich vzniku podielat sa na ich likvidácii.
3. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanovit 
povinnosti fyzických a právnických osôb, spoločenských 
organizácií, dobrovoľnej jednotky požiarnej ochrany tak, aby boli 
vytvorené podmienky pre účinnú ochranu života, zdravia, majetku 
pred požiarmi a poskytnutie pomoci pri ich zdolávaní.



yba^ním pre ^ n í n l t
■rávnyroi predpismi- P súlade s platnými
. Velíteía, preventivara a strojníka mestského požiarneho zboru 
chvaluje mestske zastupiteístvo a mesto zabezpečuje ich ■ravidelné odborné skolenia. ť J

Článok II.
Úlohy orgánov mesta

S 3

Preventívne kontrolné prehliadky

Mesto vytvára na vykonávanie preventívnych požiarnych kontrol 
ôntrolné skupiny, pritom prihliada najma na ich odborné
iredpoklady. . . ..Kontrolné skupiny pri vykonávam preventívnych požiarnych
ontrol sa preukazujú poverením mesta na výkon kontroly.
. Kontrolné skupiny pri preventívnych požiarnych kontrolách 
.pozorňujú fyzické a právnické osoby na zistene nedostatky, 
.Ožadujú ich bezodkladné odstránenie a pre tieto uéely poskytujú
otrebné informácie a vysvetlenia, b . , A# ^ ,
. Kontrolné skupiny o zistených nedostatkoch, ktoré nemôžu b ^  
■dstránené bezodkladne pri kontrole, spiáu zaznam o zistených 
ávadách a záznam predložia primátorova mesta.

ä 4
primátor mesta
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1. Ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v 
požiarnej prevencii a poveruje pracovníkov MsÚ kontrolou 
uložených opatrený.
2. Rozhoduje o vylúčení veci, ktorá ohrozuje požiarnu bezpečnost 
z používania, navrhuje Obvodnej správe ZPO vydat rozhodnutie o 
zastavení prevádzky pri zistení nedostatkov v požiarnej prevencii 
prevádzky.
3. Nariaďuje previerkové cvičenie dobrovoíného mestského 
požiarneho zboru a preventivárovi požiarnej ochrany vykonanie 
mimoriadnych preventívnych požiarnych kontrol.

§ 5
Velitel dobrovoíného mestského požiarneho zboru

1. Zodpovedá za pripravenost a činnost dobrovoínej jednotky 
požiarnej ochrany mesta, organizuje a vykonáva teoretickú 
prípravu a praktický výcvik, prípravu členov na sútaže a vedie 
dokumentáciu o odbornej príprave.
2. Vykonáva požiarno-taktické cvičenia s členmi jednotky, 
organizuje vykonávanie údržby a ošetrovanie požiarnej techniky, 
výstroja, výzbroja, požiarnej zbrojnice a zdrojov požiarnej vody.
3. Podáva správy a informácie primátorovi mesta o 
akcieschopnosti a vybavenosti dobrovoíného mestského požiarneho 
zboru.

§ 6
Preventivár požiarnej ochrany mesta

1. Zabezpečuje vykonávanie školenia členov kontrolných skupín, 
organizuje a zabezpečuje ich činnost.
2. Spracováva a vyhodnocuje plán preventívnych požiarnych 
kontrol, navrhuje zloženie kontrolných skupín.
3. Vyhodnocuje výsledky preventívnych kontrol a predpokladá 
návrhy na vydanie príslušných opatrení, peri podujatiach s väčším 
počtom osôb a kontroluje ich činnost.



Strojník dobrovolného mestského požiarneho zboru

1. Zodpovedá za akcieschopnosť, úplnosť a ošetrovanie požiarnej 
techniky mesta, požiadavky na opravy a doplnenie techniky 
predkladá veliteíovi požiarneho zboru.
2. Vedie presnú evidenciu o prevádzke techniky, spotrebe PHM a 
materiálu, o každom poškodení techniky spíše záznam a predloží 
veliteíovi.
3. Príkaz na použitie techniky podpisuje:
- primátor mesta alebo ním poverený pracovník Msú
- veliteí dobrovolného požiarneho zboru MsÚ
- v prípade mimoriadnej udalosti (požiar a pod.) bude príkaz 
podpísaný dodatočne po zásahu

Článok III.
Povinnosti organizácií, fyzických a právnických osôb na úseku

požiarnej ochrany mesta

§ 8

Povinnosti podnikatelských subjektov a organizácií

1. Vo svojich prevádzkach musia inštalovať a obstarávať v 
potrebnom množstve a druhoch predpísanú požiarnu signalizáciu, 
hasiace zariadenia, požiarnu techniku a iné vecné prostriedky 
požiarnej ochrany pred uvedením prevádzky do užívania.
2. Predpísané prostriedky v prevádzkach udržiavať v ich riadnom 
technickom stave, vykonávať určené preventívne opatrenia pri 
zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiaru.
3. Oznamujú bezodkladne orgánu, ktorý u nich vykonáva štátny 
požiarny dozor a primátorovi mesta každý požiar, ktorý vznikol v 
ich prevádzke.
4. Vo svojich prevádzkach vykonávať pravidelnú kontrolu 
dodržiavania predpisov týkajúcich sa požiarnej ochrany, plnia
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povinnosti z opatrení uložených im orgánom vykonávajúcim štátny 
požiarny dozor alebo orgánom mesta v oblasti predpisov o 
požiarnej ochrane.
5. Pri organizovaní podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší 
počet osôb (zhromaždenia, tanečné zábavy a pod.) sú povinné 
všetky subjekty zabezpečil: požiarnu hliadku.

§ 9
Všeobecné povinnosti fyzických a právnických osôb na úseku PO

1. Všetky osoby sú povinné počínal: si tak, aby nedochádzalo k 
vzniku požiarov, najmä používaním tepelných, elektrických, 
plynových a iných spotrebičov, pri skladovaní a používaní 
požiarno-nebezpečných látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom.
2. Plnil: príkazy a dodržiaval zákazy týkajúce sa požiarnej 
ochrany na označených miestach, v prevádzkach a svojich objektoch 
utvárať podmienky pre rýchle zdolávanie požiaru a záchranné 
práce.
3. Umožniť: kontrolným skupinám vykonanie preventívnej požiarnej 
kontroly a odstrániť: zistené nedostatky v určenej lehote.
4. Na všetky osoby sa vzťahuje zákaz vykonávania prác, ktoré môžu 
viesť, k vzniku požiaru, ak nemajú odbornú spôsobilosť, ktorú 
požadujú pre vykonávanie takýchto prác osobitné predpisy.
5. Všetkým osobám je zakázané poškodzovať alebo zneužívať všetky 
vecné prostriedky požiarnej ochrany.

§ 10
Povinnosti pri zdolávaní požiarov

1. Každý je povinný vykonávať nevyhnutné opatrenia pre záchranu 
ohrozených osôb: ak je to možné, uhasiť požiar alebo vykonať 
nevyhnutné opatrenia na zabránenie jeho rozšírenia, bezodkladne 
ohlásiť zistený požiar na určenom mieste alebo zabezpečiť jeho 
ohlásenie.
2. Poskytnúť osobnú a vecnú pomoc na výzvu veliteía zásahu alebo 
mesta, za vecnú pomoc spojenú s výdavkami patrí náhrada tomu, kto 
ju poskytol.
3. Vlastník nehnuteínosti je povinný umožniť vstup na 
nehnuteľnosť pre vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie 
požiaru, alebo zamedzeniu jeho šírenia. O použití týchto opatrení



rozhoduje veliteí zásahu.

Článok IV.
Dobrovoľný mestský požiarny zbor a zdroje požiarnej ochrany

§ 11
Obecný požiarny zbor

1. V meste Leopoldov je zriadený dobrovoľný mestský požiarny 
zbor, ktorý sa skladá z dobrovoľných členov a má k dispozícii 
požiarne vozidlo AVIA-30 s kompletným požiarnym vybavením.
2. Obsadenie hlavných funkcií požiarneho zboru:
- veliteľ DO PZ je ......... .KLF!VťV, „f f K................
- preventívarom DO PZ j e ..... V'íV/tV..........................
- strojníkom DO PZ je ....... ¥~.ĹP. W ..................

3. Kľúče od požiarnej zbrojnice mesta Leopoldov sa nachádzajú:
a/ na mestskom úrade 
b/ u veliteľa DO PZ 
c/ u strojníka DO PZ

§ 12
Zdroje požiarnej vody

1. Zdrojom požiarnej vody v zastavanej časti mesta je mestský 
vodovod s požiarnymi hydrantmi, ktoré sú vybudované na celom 
rozvode vodovodu.
2. Ďalšie zdroje požiarnej vody v k.ú. mesta Leopoldov sú:
- jazero " BIOPO "
- vodná nádrž " Štrkovka "
- závlahové hydranty v chotári mesta - iba počas prevádzky

3. Vlastníci, užívatelia a správcovia vodných zdrojov sú povinní
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udržiavať; tieto zariadenia a vodné toky v používateínom stave.
4. Na odstraňovanie nedostatkov zistených pri zdrojoch požiarnej 
vody upozorňujú členovia DO PZ, poslanci OZ, pracovníci mesta a 
občania.

§ 13
Ohlasovanie požiarov

1. Ohlasovanie požiarov je povinnosťou všetkých občanov 
telefonicky alebo osobne na niektorú z týchto inštitúcií:
Mestský úrad Leopoldov:
Verejný požiarny útvar Trnava: 
Okresná správa Zboru PO Trnava:
00 PZ Leopoldov:

č.tel. 62 207, 62 388 
č.tel. 150, 22 222 
Č.tel. 0805/23 334 

23 338
č.tel. 62 233, 62 333

2. V prípade ďalšieho nebezpečenstva je potrebné taktiež 
oboznámiť; inštitúcie zdravotníctva, spojov, plynoslužby, 
energetiky a pod.

Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Orgány mesta Leopoldov, fyzické a právnické osoby mesta úzko
spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh
vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecne 
záväzného nariadenia na úseku požiarnej ochrany v meste
Leopoldov.
2. V prípade, že subjekty nebudú rešpektovať ustanovenia tohto 
všeobecne záväzného nariadenia, mesto bude postupovať; proti nim v 
súlade s platnou právnou úpravou využitím priestupkového zákona 
prípadne príslušných ustanovení trestného zákona.
3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaíuje Mestské 
zastupiteístvo v Leopoldove.
4. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteístvo v 
Leopoldove dňa
5. Toto všeobecno záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom


