Preventívne protipožiarne kontroly v obci
Oznamujeme verejnosti, že v mesiacoch august až november sa budú v súlade s § 23
a 24 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi vykonávať v obci preventívne
protipožiarne kontroly, a to v objektoch právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov,
v ktorých nevykonáva požiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
a v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní
fyzických osôb. Vykonať preventívne protipožiarne kontroly je obec povinná vykonať
každých 5 rokov a vlastníci domov sú povinní poskytnúť kontrolným skupinám potrebnú
súčinnosť.
Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného
hasičského zboru obce a ďalších členov združení dobrovoľných hasičov v obci, ktoré sa
preukážu poverením na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly. Žiadame všetkých
občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám vykonanie preventívnych
protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky
členov kontrolných skupín. Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie
dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi. Uvádzame niektoré
základné povinnosti fyzických osôb stanovené zákonom:









umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov
vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené
nedostatky,
zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní stavby riešili
a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby;
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;
dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní
palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a
používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom;
prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej
údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov
výrobcu a všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo, dodržiavať pri manipulácii s
horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé
látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise,
uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína a
potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení

Lehoty čistenia a kontroly komína podľa §20 vyhlášky č. 401/2007:
(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a
čistenie.
(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné
palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s
vložkou,
b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za
1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné
palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

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.
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