
Všeobecne záväzné nariadenie mesta liptovský Mikuláš č.7/1993 

POŽIARNY PORIADOK MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Mesto Uptovský Mikul& za účelom plnenia úloh samospróvy vydóva podla 
§ 6 odst. l zókona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneni zmien a doplnkov s 
použitím ustanovenia § 51 vyhJóJky č. 446/1991 Zb .• ktaou sa vykonóvajú niektoré usta
novenia zókona SNR o požiarnej ochrane toto zóv6zné nariadenie č.7/1993. Požiarny 
poriadok mesta Uptovský Mlkul&. 

Článok l. 
Z6kladné ustanovenie 

Požiare spÔsobujú s1raty na životoch. po!kodenle zdravia a zóvažné Jkody na majetku. 
Preto je povinnosfou agónov. aganlzódí a občanov požiarom predchódzaf a v prpa
de Ich vzniku prlsplevaf na Ich zdolanie. 
Účelom požiarneho poriadku mesta je ustanovlf povinnosti organlz6dí. podnikatelov. 
občanov a jednotiek požiarnej ocIvany tak. aby boli vytvaené podmienky pre účtnnú 
ochranu života. zdravia občanova majetku pred požiarmi. poskytovanie pomod pri žl
velných pohromóch a Iných mimoriadnych udalostiach. 

Čl6nok 2. 
Povinnosti občanov, organizácií a podnikaterov na úseku poilarnel 

ochrany 

Občania a organizácie sú povinní: 
al počínaf sl tak. aby nedochódzalo k vzniku požiarov. najmä pri používaní tepelných. 

elektrických. plynových a Iných spotrebičovpri skladovaní a používaníhorlavých ale
bo požiarne nebezpečných látok a pri manlpul6dl s otvoreným ohi'lom. 

i bI umožnif pravidelné čistenie komnov v rodinných domoch a iných objektoch v ich 
vlastníctve alebo užívanI. 

cl plnlf pri<ozy a dodržlavaf zókazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených mies
tach. 

dl obstaraf a udržlavaf v použiteInorp stave hasiace zariadenia o Iné vecné prostriedky 
požiarnej ochrany v rozsahu určenom predpismi o požiarnej ocIvane. 

el vytváraf v rodinných domoch a v iných objektoch v Ich vlastníctve alebo v užívaní 
podmienky na rýchle zdolóvanie požiaru a prez6chlanné próce. 

fI umožnif kontrolným skupin6m vykonaf preventfllnu požiarnu kon1rolu na overenie do
držiavania predpisov o požiarnej ochrane v rodinných domoch a v Iných objektoch v 
ich vlastníctve alebo užívaní a odstrán~ zistené nedostatky v lehote určenej týmito 
skupinami. 

gI ten. kto je povinný vykonóvaf dohlad nad osobami. ktaé nemôžu posúdif nósledky 
svojho konania. je povinný dbaf. aby tieto osoby svojím konanm nespÔSobili požiar. 

Občania nesmú: 
al vykonávaf próce. ktaé mÔžu viesf k vzniku požiaru. ak nemajú odbornú spÔSobilost. 

ktorú požadujú pre vykonanie takýchto próc osobitné predpisy ( napr. zvóranle.lnUa
lóda elektrických rozvodov a pod. ). 

'01 poJkodzovaf alebo zn6UŽívaf hasiace prís1roje alebo Iné vecné prostriedky požiarnej 
ochrany. 

Občania sú pri preclch6dzanfpo!larov povinnínaimčl: 
al nefajčif a nepoužívaf otvorený ohei'l na miestach so zvýJeným nebezpečenstvom 

vzniku požiarov. 
bI udržiavaf poriadok na povalóch. v pivniciach a Iných miestach. na ktorých môže d6-

jsf k vzniku požiaru alebo k sfaženiu zásahu jednotky požiarnej ochrany. skladovaf 
horlavé materiály na povalóch možno vo vzdialenosti I modkomnového telesa. 

cl dbal na zvýJenú opatrnosf pri skladovaní a pOUŽívaní halavých alebo iných požiar· 
no-nebezpečných 1610k. ktoré môžu spôsobit pOžiar alebo ho môžu dalej roz!lrovaf. 

dl dbal na zvýlenú opatrnosf pri zaobchádzaní s ohIIom v čase zberu a skladovania 
úrody a v čase sucha. 

el nezakladaf ohei'l v priestoroch. kde môže dôjsf kjeho roz!íenlu a nevypalovaf paas-
ty a 1róvu. 

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru: 
al vykonaf nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených osOb. 
bI uhasil požiar. ak je to možné. alebo vykonaf nevyhnutné opatrenia na zamedzenie 

jeho roz!renla. 
cl ohl6sif bezodkladne na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečit Jeho ohlóse

nie. 
dl poskytnút osobnú pomoc jednotke požiarnej ochrany na výzvu velitela z6sahu. velile

la jednotky požiarnej ochrany alebo or gónov mesta. 
el na výzvu vel~ela zósahu. velIteIa jednotky požiarnej ochrany okresnej spróvy Zbau 

PO alebo org6nov mesta poskytnút dopravné prostriedky. Zdroje vody. spojovacie 
zariadenia a Iné veci potrebné na zdolanie požiaru. 

I l ak sú poskytnutím vecne) pomod spojené výdovky. patri tomu kto ich poskytol. náhro
da výdavkov. 

gI vlastnil< ( spróvca. užívatel ) nehnutelnosti je povinný umožnlf vstup na nehnutelnosti 
na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo zamedzenie jeho U· 
renia . pr padne vykonanie Iných zóchranných prác. najmä vyprataf alebo strpiet vy
pratanie pozemku. odstrónlf alebo strplef odstrónenIe stavieb. Ich časti alebo poras
tov. O potrebe a rozsahu týchto opatrenírozhoduje velitelzósahu. 

hl ak je to nevyhnutné no účely cvičenia jednotky požiarnej ochrany. vlastni< (spróvco. 
užívate!) nehnutelnosti je povinný umožnif vstup na nehnutelnost. 

Č!6nok 3. 
Úlohy osôb poverených zabezpečovaním potiamel ochrany v meste a Jeho mest

ských častiach 
Hlavné úlohy velItera DVPZ: 
- riadi a organizuje činnost členov DVPZ. zabezpečuje Ich výcvik podla p latných predp~ 

sov a smerníc. 
. podóva nóvrhy mestu na financovanie požiarnej ocIvany a zaobstaróvanle matefiól

no-technického vybavenla jednotky PO. 
- staró sa o to. aby požiarna technika a vecné prostriedky PO boli akdeschopné a vycvl
čenosf jednotky DVPZ bola na takej úrovnI. že bude schopnó zasiahnut pri požiaroch. 
havórióch a Iných živelných pohromóch. 

- zabezpečit požiarno-taktické cvičenia s vlastnou jednotkou DVPZ. 
- v prpade vzniku požiaru zabezpečí výjazd vlastnej Jednotky PO v čo najkratJej dobe. 

Po príchOde na miesto požiaru ZabezpečI prieskum. nasadenie sl o prostriedkov tok. 
aby bola zobezpečen6 z6chrana osOb a vykononó Bkvid6da požiaru v čo nojkraHej 
dobe. 

- plní úlohy na úseku PO v meste o mestskej časti a predldad6 nóvrhy navyl~Jenle po& 

Úlohy preventiv6ra PO mesta a mestskej časti: 
- spracovóva a vyhodnocuje pión preventfllnych požiarnych kontrol. 
- navrhuje DVPZ mesta - mestskej časti zloženie kontrolných skupÍ). 
- organizačne zabezpečuje činnost kontrolných skupn. 
- vyhodnocuje výsledky preventívnych kontrol a predldadá mestu - MsÚnóvrhy na vyda-

nie prísMných opatreni. 
- zúčastr'luje so Jkolent ktoré poriada agón vyk0n6vajúd SPD a vykonóva Jkolenla čle

novkontrolnýchskupn. 

Č16nok4. 
Druh. verkost a vybavenie )ednotlek po!famej ochrany 

al Mesto Uptovský Mikuló! na svojom územi spravuje osem dobrovolných verejných po
žiarnych zborov (DVPZ> v mestských častiach . 

bI Vybavenie DVPZ požiarnou technikou. dopravnými prostriedkami a počty členov v 
jednofllvých DVPZ: 

.č. Sídlo DVPZ Pož.strlekačka Mot.vozldio P.členov 
1. Benlee PPS-12R 13 
12. Bodice PPS-12 19 
~. Demänovó PPS-12R 16 

~: Ilanovo PPS-12R 5 
L.Mikulól-Vrbica PPS-S AVIA-:?i)-V 21 

iS. Okollčné PPS-12R 25 

a: OndraJovó PPS-S HOS-PO :?i) 

Plcltn PPS-12 T-80S-PO 13 

cl Uznesenm Mestského zastupltelstva č.91/1993 z 24.6.1993 boli menovani velitelia. 
s1rojnícl. prevenflvórl a členovia DVPZ. ktaí prevzali menovanie do funkde s Ich hlav
nými úlohami. Funkčné zloženie DVPZ tvorípriohu tohto požiarneho poriadku mesta. 

dl Klúče od požiarnych zbrojnic DVPZ v meste a mestských časflach sa nachádzajú u 
velitelov a s1rojni<ov doma na znómom a dostupnom mieste. V!etd členovia DVPZ sú 
o tom oboznómení. 

Článok 5. 
Prehrad zdrojov potiamej vody 

V meste a mestských častiach sa nach6dzajú tieto vodné zdroje použilelné 
pre odbef požiarnej vody: 
al Príodné - rieky a potoky: Vóh. Smrečlanka. Uanovianka. Plo!tnka.Demänovka. 
b/lknelé - verejný vodovod na územímesta a mestských častiach 

- hydrantové výstupy na územímesta a mestských častiach zabudované v tele-
se ulíc. 

Vlastníci. užívatelia a spróvcovia vodných zdrojov sú povinníudržlavaf tieto zariadenia a 
vodné toky v použiteinom stave. PrIohu požiarneho paladku tvori grafické zakreslenie 
vodných zdrojovo odberových miest. 

Č!6nok 6. 
Zoznam ohlasovnf požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu 

Ohlasovf\a požiarov prijíma hlósenle o vzniku požiaru (hav6rie) vyhlasuje požiarny pop
lach a zabezpečuje ďalšiu nevyhnutnú činnost. OhlasovIla požiarov sa označuje vldltel
netabulkou. 
V MESTE - MESTSKEJ CASTI ... .... .................. .............. .. 
a/Ohlasovi'la pofiaru sa nachádza. 
u ............................................ ...... ...... .... ............. č.d ................ č.tel ........ . . 
u .................................. ........ ................ ... ............ č.d ................ č.tel ... ..... .... ... .. 
u ........ ......................... ........................... ............. č.d ............. ... č.tel ...... .. .......... . 

OKRESNÁ OHLASOVŇA P02tAROV (Okresný útvar Zbau PO) č.tel. 150 
bI Sp&ob vyhlásenia po2Iarneho poplachu: 
l. miestnym rozhlasom - klúč od MRje u .......................................... .. 
2. skénou - flačldlo je umiestnené na .................... ........................... .. 
(sirénu použit len v prpade požiaru. havórle a mimoriadnej udalosti) 
cl Pohotovostné slulby: 
Okresnó spróva Zboru PO 
Polícia SR 
Mestskó polícia 
Pohotovostnó služba plyn 

DIspečing MsBP 
Dlspečlng elektrórne 
Vodórne 
Zdravotnícka záchrannó služba 

č.tel.22253 
č.tel.158 
č.tel. 159 
č.tet 243 85. 223 23. 

0844-222 995. 253 54 
č.tel. 221 38 
Č. lei. 22832 
č.tel . 200 73. 21993. 
č.tel . l55 

Článok 7. 
Po!farno-poplachový pión 

Súčasfou požiarneho paladku je výpis z požiarno-poplachového plónu okresu - tabulko
vó časfl. o 2. 

ČlónokS. 
Sankcie 

Porwenle ustanoveni tohto vJeobecne zóvózného nariadenia bude kvallfikovoné oko 
zavinené konanie - priestupok. Fyzickej osobe. ktoró priestupok sp6cha. momo uložif po
kutu v konaní o prIestupku. alebo v blokovom konaní. v zmysle zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov. 

Člónok 9. 
Z6verečné uslanovenla 

Toto v!eobecné zóväzné nariadenie nadobúda účInnosf dllom 15.12.1993 

arnej bezpečnosti mesto a mestskej časti • ..s p ./4 If?-ľ. 
- v súčjpnosti s okr~ou fp,róvou P.>.I)w,,~,\aQ~~~temf'i' prosltlédii'oÍI MUDr. Alexandef Slafkovský v.r. 

PO. ~ I'lc v :~eGu. loV. 1I~11(Il\ílfiG DUlU Y~ ro, • r9tO všanb. záv. n~ria.deľ.lä le úéihfi~ tiňum li'12~~i1~3ta 

V li~t. Mi:tu!áš', jes :lfJ"?:f»Zll 


