Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 26/2003
o požiarnom poriadku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne v zmysle zákona číslo 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Prvá časť
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN") je na území Mesta
Komárno (ďalej len „mesto“) stanoviť:
a) podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného
prostredia pred požiarmi,
b) pôsobnosť mesta na úseku ochrany pred požiarmi a mestského hasičského zboru pri
požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
(2) Toto VZN ďalej upravuje:
a) povinnosti mesta, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb
na úseku ochrany pred požiarmi,
b) povinnosti pri zdolávaní požiarov a vykonávaní záchranných prác pri živelných
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
c) poskytovanie pomoci pri zdolávaní požiarov v katastrálnom území mesta.
§2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Požiarom je každé nežiadúce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom
prostredí, alebo ktorého následkom je usmrtená, alebo zranená fyzická osoba, alebo
uhynuté zviera; požiar je tiež nežiadúce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy, alebo
zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie.
(2) Požiarnotechnické zariadenia sú najmä hasiace prístroje, stabilné a polostabilné hasiace
zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, elektrická požiarna signalizácia
a požiarne uzávery.
Druhá časť
Povinnosti právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb
na úseku požiarnej ochrany mesta
§3
Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
(1) Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je povinná:
a) zabezpečiť v objektoch a priestoroch vykonávanie protipožiarnych prehliadok
a odstraňovať zistené nedostatky,
b) zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarno-technických, technických
a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred
požiarmi,

c) zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným
požiarnym nebezpečenstvom vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie
ochrany pred požiarmi pri organizovaní podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší
počet osôb,
d) obstarávať a inštalovať v určenom množstve a druhoch hasiace prístroje, hasiace
zariadenia, hasičskú techniku a iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi so
zreteľom na požiarne nebezpečenstvo v objektoch a udržiavať ich v akcieschopnom
stave,
e) zabezpečovať pravidelné školenie a overovanie vedomostí zamestnancov o ochrane
pred požiarmi,
f) určovať miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a označovať ich
príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa predpisov o požiarnej ochrane;
označovať a udržiavať trvale voľné núdzové východy, ako aj prístup k hasiacim
prístrojom, hasiacim zariadeniam, elektrickej požiarnej signalizácii, požiarnym
vodovodom,
g) vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany
pred požiarmi,
h) umožniť príslušnému zamestnancovi mesta vstup do objektov a priestorov na účely
vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi a poskytovať
mu požadované doklady,
i) udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená
možnosť jej čerpania,
j) plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce z osobitných predpisov na úseku požiarnej
ochrany a odstraňovať zistené nedostatky v stanovených lehotách.
§4
Všeobecné povinnosti
(1) Všetky osoby sú povinné:
a) počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov, pri prevádzkovaní palivových
spotrebičov, zariadení ústredného kúrenia a iných spotrebičov, pri skladovaní a
používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
b) plniť príkazy a dodržiavať zákazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi na označených
miestach,
c) v prevádzkach a svojich objektoch utvárať podmienky pre rýchle zdolávanie požiaru
a záchranné práce,
d) umožniť kontrolným skupinám vykonanie preventívnej požiarnej kontroly v rodinných
domoch, okrem bytov na overenie dodržiavania predpisov a odstrániť zistené
nedostatky v určenej lehote,
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach, spojených so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru,
f) oznámiť bezodkladne okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru
(ďalej len „okresné riaditeľstvo“) požiar, ktorý vznikol v objekte, alebo v priestore ich
vlastníctva alebo užívania,
g) strpieť umiestnenie signalizačného, informačného, alebo poplachového zariadenia,
slúžiaceho na účely požiarnej ochrany za primeranú náhradu; ustanovenia
osobitných predpisov o náhrade škody ostávajú nedotknuté
(2) Nikto nesmie:
a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
c) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie, alebo odbornú
spôsobilosť, ktoré z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú pre ich
vykonávanie osobitné predpisy,

d) poškodzovať, alebo zneužívať požiarno-technické zariadenia, požiarne vodovody,
alebo vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi,
e) bezdôvodne vyvolať požiarny poplach, alebo privolať hasičskú jednotku.
§5
Povinnosti pri zdolávaní požiarov
(1) Každý je povinný vykonať 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 veliteľa zásahu, za vecnú pomoc spojenú s
výdavkami patrí náhrada tomu, kto ju poskytol. Vecnou pomocou sa rozumie najmä
poskytnutie dopravného prostriedku, zdroja vody, spojovacích zariadení a iných vecí,
potrebných na zdolanie požiaru.
(3) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť pre vykonanie
opatrení, nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo zamedzeniu jeho šírenia. O použití
týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu.
Tretia časť
Úlohy mesta
§6
(1) Mesto:
a) podieľa sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh
ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
b) zriaďuje mestský hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných
prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, zároveň
zabezpečuje jeho akcieschopnosť a materiálno-technické vybavenie,
c) zabezpečuje odbornú prípravu členov mestského hasičského zboru,
d) vypracúva a vedie dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta,
e) zabezpečuje výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
zabezpečuje zdroje vody na hasenie požiarov a udržiava ich v použiteľnom stave,
zriaďuje ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
f) zabezpečuje označenie a trvalé udržiavanie voľné nástupných plôch a príjazdových
ciest, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu
hasičských jednotiek,
g) plní úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby ustanovené týmto VZN
a všeobecne záväznými právnymi predpismi vo vzťahu k vlastnému majetku,
h) vykonáva preventívno-výchovnú činnosť.
(2) Mesto v rámci výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi:
a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku
požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto
opatrení,
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d) určuje veliteľa zásahu.
(2) Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností,
ustanovených v tomto VZN a vo všeobecne záväzných predpisoch

a) v objektoch právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, v ktorých nevykonáva
štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo,
b) v rodinných domoch, okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve, alebo užívaní
fyzických osôb.
§7
Kontrolné skupiny
(1) Mesto vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny
mesta, pritom prihliada najmä na odborné predpoklady ich členov.
(2) Vedúceho kontrolnej skupiny vymenúva primátor mesta po prerokovaní s občianskymi
združeniami na úseku ochrany pred požiarmi, so sídlom v Komárne, pokiaľ sú zriadené.
(3) Kontrolné skupiny pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol sa preukazujú
poverením mesta na výkon kontroly.
(4) Kontrolné skupiny pri preventívnych požiarnych kontrolách upozorňujú fyzické a
právnické osoby na zistené nedostatky, požadujú ich bezodkladné odstránenie; pre tieto
účely poskytujú potrebné informácie a vysvetlenia, zároveň určujú lehoty na odstránenie
nedostatkov.
(5) Kontrolné skupiny o zistených nedostatkoch, ktoré nemôžu byť odstránené bezodkladne
pri kontrole, spíšu záznam o zistených závadách a záznam predložia primátorovi mesta.
§8
Primátor mesta
(1) Ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v požiarnej prevencii a poveruje
pracovníka Mestského úradu Komárno (ďalej len „MsÚ“) kontrolou uložených opatrení.
(2) Rozhoduje o vylúčení veci, ktorá ohrozuje požiarnu bezpečnosť z používania, navrhuje
okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky pri zistení nedostatkov
v požiarnej prevencii prevádzky.
(3) Nariaďuje previerkové cvičenie mestského hasičského zboru a preventivárovi požiarnej
ochrany vykonanie mimoriadnych preventívnych požiarnych kontrol.
(4) V prípade núdze vydáva Vyhlášku o požiarnom poriadku mesta Komárna a Nariadenie
právnickým a fyzickým osobám o poskytnutí pomoci.
Štvrtá časť
Mestský hasičský zbor a zdroje požiarnej ochrany
§9
Mestský hasičský zbor
(1) Mesto Komárno zriaďuje Mestský hasičský zbor (ďalej len „MHZ“) s materiálnym
vybavením pre plnenie úloh a opatrení v súlade s platnými právnymi predpismi.
(2) Mesto:
a) vytvára personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej
jednotky a na ten účel zriaďuje hasičskú stanicu alebo hasičskú zbrojnicu,
b) zabezpečuje materiálno-technické vybavenie MHZ na zdolávanie požiarov a
vykonávanie záchranných prác,

c) zabezpečuje v potrebnom rozsahu vybavenie členov MHZ osobnými ochrannými
pracovnými prostriedkami,
d) zriaďuje ohlasovňu požiarov,
e) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
f) zabezpečiť príjem a prenos správ a informácií na vykonávanie zásahovej činnosti,
g) zabezpečuje odbornú prípravu členov MHZ,
h) zabezpečuje vykonanie preventívnych zdravotných prehliadok členov MHZ podľa
osobitných predpisov.
(3) Mesto zabezpečuje zvolávanie členov MHZ tak, aby po prijatí správy ohlasovňou požiaru
o potrebe výjazdu na zásah a po nasledujúcom vyhlásení poplachu sa dodržal časový
limit výjazdu do desiatich minút.
(4) Mestský hasičský zbor sa skladá z dobrovoľných členov, ktorí vykonávajú činnosť
v tomto zbore dobrovoľne popri svojom zamestnaní. MHZ má k dispozícii nasledovnú
požiarnu techniku:
a) AVIA 31 (požiarnícka, skriňová),
b) Motorová striekačka PPS-16.
(5) Členom MHZ môže byť iba osoba vo veku od 18 do 60 rokov, zdravotne spôsobilá
a spôsobilá na právne úkony.
(6) Mestský hasičský zbor najmä:
a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
b) vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom,
c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách,
d) poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri
bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych
udalostiach,
e) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov; môže
zriadiť odborné služby, a to strojnú, protiplynovú a spojovaciu,
f) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,
g) ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu zásahy pri zdolávaní
požiarov a pri vykonávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných
mimoriadnych udalostí,
h) vypracúva a vedie dokumentáciu hasičskej jednotky.
(7) Členovia MHZ sú pri činnosti podriadení príkazom veliteľa hasičskej jednotky.
(8) Členovia MHZ sú povinní zúčastňovať sa v určenom rozsahu na odbornej príprave
a preverení fyzickej zdatnosti a odborných znalostí, ďalej sa podrobiť preventívnej
zdravotnej prehliadke.
(9) Členovia MHZ nesmú vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní
záchranných prác pod vplyvom alkoholu, omamných látok, alebo psychotropných látok.
(10) Počet členov MHZ a jeho materiálno-technické vybavenie určuje mestské zastupiteľstvo
po prerokovaní s okresným riaditeľstvom, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo
vzniku požiaru v obci.
(11) Za plnenie úloh požiarneho zboru zodpovedajú na základe podpísanej hmotnej
zodpovednosti:
a) veliteľ MHZ,
b) preventivár MHZ,
c) strojník MHZ.

(12) Kľúče od požiarnej zbrojnice mesta sa nachádzajú:
a) na MsÚ
b) u veliteľa MHZ.
§ 10
Veliteľ dobrovoľného mestského požiarneho zboru
(1) Veliteľa MHZ vymenúva primátor mesta po prerokovaní s okresným riaditeľstvom a po
schválení mestským zastupiteľstvom.
(2) Veliteľ MHZ:
a) zodpovedá za pripravenosť a činnosť dobrovoľnej jednotky požiarnej ochrany mesta,
organizuje a vykonáva odbornú a teoretickú prípravu a praktický výcvik, pripravuje
členov na súťaže a vedie dokumentáciu o odbornej príprave
b) vykonáva požiarno-taktické cvičenia s členmi jednotky,
c) organizuje vykonávanie údržby a ošetrovanie požiarnej techniky, výstroja, výzbroja,
požiarnej zbrojnice a zdrojov požiarnej vody,
d) podáva správy a informácie primátorovi a orgánom mesta o akcieschopnosti a
vybavenosti mestského MHZ.
(3) Veliteľ MHZ preukazuje svoje oprávnenie preukazom, ktorý vydáva mesto.
§ 11
Preventivár požiarnej ochrany mesta
(1) Zabezpečuje vykonávanie školenia členov kontrolných skupín, organizuje a zabezpečuje
ich činnosť.
(2) Spracováva a vyhodnocuje plán preventívnych požiarnych kontrol, navrhuje zloženie
kontrolných skupín, vykonáva preventívno - výchovnú činnosť.
(3) Organizuje a vyhodnocuje výsledky preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá
návrhy na vydanie príslušných opatrení primátorovi mesta.
(4) Zabezpečuje zloženie požiarnych hliadok počas žatevných prác, v prípade mimoriadnych
opatrení, pri podujatiach s väčším počtom osôb a kontroluje ich činnosť.
§ 12
Strojník dobrovoľného mestského požiarneho zboru
(1) Zodpovedá za akcieschopnosť, úplnosť a ošetrovanie požiarnej techniky mesta,
požiadavky na opravy a doplnenie techniky predkladá veliteľovi požiarneho zboru.
(2) Vedie presnú evidenciu o prevádzke techniky, spotrebe PHM a materiálu, o každom
poškodení techniky spíše záznam a predloží veliteľovi.
(3) Príkaz na použitie techniky podpisuje:
a) veliteľ DO PZ,
b) primátor mesta alebo ním poverený pracovník MsÚ,
c) v prípade mimoriadnej udalosti (požiar a pod.) bude príkaz podpísaný dodatočne po
zásahu.

§ 13
Zdroje požiarnej vody
(1) Zdrojom požiarnej vody v zastavanej časti mesta je mestský vodovod s požiarnymi
hydrantmi, ktoré sú vybudované na celom rozvode vodovodu mesta.
(2) Ďalšie zdroje požiarnej vody v k. ú. mesta sú:
a) rieka Dunaj,
b) rieka Váh,
c) zimné prístavisko (Mŕtve rameno Váhu),
d) studňa na Kossúthovom námestí.
(3) Vlastníci, užívatelia a správcovia vodných zdrojov sú povinní udržiavať tieto zariadenia a
vodné toky v používateľnom stave.
(4) Správca vodovodného rozvodu mesta je povinný ohlásiť prípadné uzatvorenie prívodu
vody v jednotlivých mestských uliciach.
(5) Na odstraňovanie nedostatkov zistených pri zdrojoch požiarnej vody upozorňujú
primátora mesta členovia DO PZ, poslanci mestského zastupiteľstva, pracovníci mesta a
občania.
§ 14
Ohlasovanie požiarov
(1) Ohlasovanie požiarov je povinnosťou všetkých občanov telefonicky alebo osobne na
niektorú z týchto inštitúcií:
a) Jednotka Hasičského zboru SR
č. tel.: 150
b) Mestská polícia
č. tel.: 159
(2) V prípade ďalšieho nebezpečenstva je potrebné
zdravotníctva, spojov, plynoslužby, energetiky a pod..

taktiež

oboznámiť

inštitúcie

Piata časť
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 15
(1) Orgány mesta, fyzické a právnické osoby mesta úzko spolupracujú s orgánmi štátnej
správy pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto VZN na úseku
požiarnej ochrany v meste.
(2) V prípade nerešpektovania ustanovení tohto VZN povinnými subjektami, bude mesto
postupovať v súlade s platnou právnou úpravou, v zmysle zákona číslo 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona SNR číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prípadne príslušných ustanovení
trestného zákona.
(3) Podrobnosti na úseku ochrany pred požiarmi ustanovujú osobitné predpisy, ktorými sú
najmä zákon číslo 3124/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
vyhláška MV SR číslo 121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
a vyhláška MV SR číslo 169/2002 Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších
predpisov.

§ 16
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 27.11.2003.
(2) Zrušuje sa VZN číslo 19/1996 o požiarnom poriadku.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2004.

MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta

