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Vec   

Plnenie  povinností  obce  v  súlade  s  §  23  ods. 1 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z. z.  o ochrane      

pred požiarmi v znení neskorších predpisov    

-  u s m e r n e n i e  

 

V súvislosti s príchodom chladného počasia s ktorým súvisí aj nástup vykurovacieho 

obdobia Vás Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne   ž i a d a    v súlade 

s § 21 písm. j) a l) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov o prijatie opatrení súvisiacich s uplatnením kompetencií obce v rámci preneseného 

výkonu štátnej správy v zmysle § 23 ods. 1 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z. z.  o ochrane pred 

požiarmi. 

 

Predmetnú žiadosť zdôvodňujme každoročným nárastom počtu výjazdov k požiarom   

rodinných domov resp. požiarom v bytovom fonde v čase vykurovacieho obdobia. Na základe 

štatistických údajov požiarovosti evidujeme v období od 1. januára 2022 do 30. septembra 2022               

z hľadiska územno-správneho členenia v okrese Brezno 9 požiarov s priamou škodou 5650,- eur.  

Pri týchto požiaroch nedošlo k usmrteniu ani zraneniu osôb. 

 

Najčastejšími príčinami vzniku týchto požiarov sú nevyhovujúci technický stav dymovodov 

a komínov (vyhorenie sadzí v komíne), nesprávna inštalácia a umiestnenie vykurovacích telies 

(dymovodov) a iná porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov. Okrem uvedených 

príčin do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácií s otvoreným ohňom, 

horľavinami a žeravým popolom.  

Dlhoročné štatistiky ale poukazujú, že najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných 

domoch je práve nevyhovujúci technický stav vykurovacích telies.  

Za účelom predchádzania vzniku požiarov v obytných domoch a iných objektoch je 

vykonávanie kontroly technického stavu vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať 

ich podľa návodu výrobcu, dbať na ich pravidelnú kontrolu počas prevádzky, sypať popol          

do nehorľavých nádob a dodržiavať predpisy skladovania a používania horľavých kvapalín, 

plynov a pod.  
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Vás žiada o prijatie opatrení 

v územnom obvode Vašej obce súvisiacich s uplatnením kompetencií obce v rámci preneseného 

výkonu štátnej správy v zmysle § 23 ods. 1 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z. z.  so zameraním     

na dodržiavanie vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách 

na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácií a prevádzkovaní palivového spotrebiča, 

elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní 

komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.      

Vo veci zistenia porušovania ustanovení vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. pri vykonaných 

preventívnych protipožiarnych kontrolách je možné zo strany obce aplikovať ustanovenia  

• §  23  ods. 1 písm. b)  zákona č. 314/2001 Z. z.  - rozhodnutím ukladá opatrenia na 

odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany 

osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení; 

• §  23  ods. 1 písm. c)  zákona č. 314/2001 Z. z.  - rozhoduje o vylúčení  veci 

z používania. 

 

    

V súvislosti so sprístupnením informácií k predmetnej veci Vás taktiež žiadame 

o použitie tohto usmernenia ako aj príloh usmernenia na lokálnych informačných 

kanáloch, na svojich webových stránkach, rozhlasoch a vývesných tabuliach, aby tieto 

informácie boli poskytnuté a dostupné čo najširšej verejnosti ako aj všetkým subjektom 

pôsobiacim vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti (napr. školy, domovy dôchodcov, domovy 

sociálnych služieb....).     

 

 

 

prílohy 

1. Preventívno-výchovný materiál - VYKUROVACIE OBDOBIE  

2. Článok - VYKUROVACIE OBDOBIE  

3. Leták - VYKUROVACIE OBDOBIE  

 

 

Na vedomie 

Územná organizácia DPO Brezno, Trosky 271/54, 97657 Michalová   

ovbrezno@dposr.sk); rrusova@gmail.com 

 

 

 

 

  

      kpt. Ing. Jozef Oravkin  

vymenovaný na zastupovanie  

 riaditeľa OR HaZZ v Brezne  
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