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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Západ na základe § 6 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 14 ods.2 písm.a/ zákona
SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, podľa § 15 ods.1 písm.d/ zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, v spojitosti s §
36 písm. a/ a § 37 vyhlášky č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva
POŽIARNY PORIADOK
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - ZÁPAD
Čl. 1.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenia
1/ Požiarny poriadok Mestskej časti Košice – Západ / ďalej len požiarny poriadok / podrobnejšie upravuje niektoré podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného
prostredia pred požiarmi, živelnými pohromami a mimoriadnymi udalosťami, v rozsahu pôsobnosti Mestskej časti Košice – Západ na úseku ochrany pred požiarmi.
2/ Požiarny poriadok stanovuje povinnosti Mestskej časti Košice – Západ, fyzických, právnických osôb a občianskych združení tak, aby boli vytvorené podmienky pre účinnú ochranu
života, zdravia a majetku pred požiarmi, živelnými pohromami a mimoriadnymi udalosťami a poskytnutie pomoci pri ich zdolávaní.
3/ Účelom požiarneho poriadku je predovšetkým :
a / zaistiť rýchly a organizovaný požiarny poplach v Mestskej časti Košice - Západ,
b / vymedziť úlohy obyvateľstva pre prípad vzniku požiaru,
c / stanoviť povinnosti občanov z hľadiska prevencie ochrany pred požiarmi,
d / stanoviť iné požiarne a bezpečnostné opatrenia v Mestskej časti Košice - Západ.
§2
Základné pojmy
Na účely tohto požiarneho poriadku sa rozumie :
1/ požiar
- každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba alebo uhynuté zviera,
- každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie.
2/ mimoriadna udalosť - hrozba teroristického útoku, hrozba násilného činu, únos, získanie rukojemníka, občianske nepokoje, únik plynu, explózia, bombový útok /
nálož /, únik nebezpečných materiálov, chemických látok, horľavých látok, výbušných látok a pod. biologický útok, riziko radiácie, epidémia, letecké nešťastie, zabarikádovanie sa
podozrivých osôb, ostreľovač, a pod.
3/ živelná pohroma – povodne, zemetrasenia, ničivé víchrice, zásah bleskom a pod.
Čl. II.
PÔSOBNOSŤ MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – ZÁPAD
PRI OCHRANE PRED POŽIARMI
§3
Povinnosti Mestskej časti Košice – Západ a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi na území mestskej
časti
1/ Mestská časť Košice - Západ sa podieľa na zabezpečovaní ochrany pred požiarmi na území Mestskej časti Košice – Západ prostredníctvom technika požiarnej ochrany a preventivára
požiarnej ochrany s odbornou spôsobilosťou.
2/ Mestská časť Mestskej časti Košice - Západ za účelom plnenia si povinností na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru
v Košiciach a s Magistrátom mesta Košíc - referátom PO,CO a BOZP.
3/ Štátny požiarny dozor na území Mestskej časti Košice - Západ vykonáva u určených právnických a podnikajúcich fyzických osôb Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v
Košiciach, represívnu ochranu celého mesta vykonáva jednotka Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.
§4
Starosta Mestskej časti Košice – Západ
Starosta Mestskej časti Košice – Západ :
a/ ustanovuje členov kontrolných skupín,
b/ odsúhlasuje spracovaný zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly s časovým plánom vykonávania,
c/ ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré boli zistené pri protipožiarnych kontrolách,
d/ poveruje členov kontrolných skupín a zodpovedných zamestnancov Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Západ kontrolou uložených opatrení,
e/ rozhoduje o vylúčení veci z používania a navrhuje Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky.
§5
Preventivár požiarnej ochrany mestskej časti
Preventivár požiarnej ochrany mestskej časti:
a/ zabezpečuje školenie členov kontrolných skupín, organizuje a zabezpečuje ich činnosť,
b/ spracúva a vyhodnocuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol, navrhuje zloženie kontrolných skupín,
c/ vyhodnocuje výsledky preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá návrhy na vydanie príslušných opatrení starostovi Mestskej časti Košice - Západ,
d/ vypracováva dokumentáciu ochrany pred požiarmi mestskej časti,
e/ vykonáva preventívnu a výchovnú činnosť v mestskej časti .
§6
Preventívne protipožiarne kontroly
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1/ Preventívna činnosť na území Mestskej časti Košice – Západ sa uskutočňuje vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontrol prostredníctvom určených kontrolných skupín. Zloženie
kontrolných skupín, písomné poverenie na výkon protipožiarnych kontrol a plán kontrol na území Mestskej časti Košice – Západ ustanoví a odsúhlasí starosta Mestskej časti Košice – Západ.
2/ Starosta mestskej časti Košice – Západ vytvára kontrolné skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických a podnikajúcich fyzických osôb, v ktorých sa
nevykonáva štátny požiarny dozor. Pri vytváraní kontrolných skupín pritom prihliada najmä na ich odborné predpoklady. Do týchto skupín zaraďuje preventivárov požiarnej ochrany
s odbornou spôsobilosťou, zamestnancov Mestskej časti Košice – Západ a prípadne ďalšie osoby s ich súhlasom.
3/ Mestská časť Košice – Západ spracuje zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly s časovým plánom vykonávania preventívnych
protipožiarnych kontrol tak, aby v každom objekte bola vykonaná preventívna protipožiarna kontrola najmenej raz za päť rokov.
4/ Na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol sa preukazuje kontrolná skupina písomným poverením starostu na vykonanie protipožiarnej kontroly.
5/ Kontrolné skupiny pri preventívnych protipožiarnych kontrolách upozorňujú fyzické osoby a právnické osoby na zistené nedostatky, v priebehu kontroly požadujú bezodkladné
odstránenie zistených nedostatkov a na tento účel poskytujú potrebné informácie a vysvetlenia.
6/ Kontrolné skupiny o zistených nedostatkoch, ktoré nemôžu byť odstránené bezodkladne pri kontrole, vyhotovia písomný záznam, ktorého jeden exemplár nechá kontrolná skupina na
mieste kontroly. Po prerokovaní so starostom bude kontrolovanému subjektu zaslané písomné rozhodnutie opatrení, na odstránenie zistených nedostatkov, kde bude daný aj termín odstránenia
zistených nedostatkov.
7/ Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa kontroluje dodržiavanie osobitných predpisov a to najmä:
a/dokumentácia ochrany pred požiarmi,
b/vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,
c/skladovanie horľavých látok,
d/stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich označenia,
e/vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
f/umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.
8/ Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
9/ Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
kontrolná skupina Mestskej časti Košice – Západ navrhne, aby Mestská časť Košice - Západ prostredníctvom starostu požiadala príslušné odborné orgány, alebo odborne spôsobilé osoby
o preverenie ich stavu.
10/ Za účelom kontroly plnenia týchto opatrení a lehôt obec zabezpečí vykonanie následnej preventívnej protipožiarnej kontroly najneskôr do dvanástich mesiacov po uplynutí lehoty na
odstránenie nedostatkov.
Čl. III.
POVINNOSTI OBČANOV, PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSOB NA ÚZEMÍ MESTSKEJ ČASTI KOŠICE –
ZÁPAD PRI OCHRANE PRED POŽIARMI
§7
Osobná a vecná pomoc
Každý je v súvislosti so zdolávaním požiaru povinný :
a/ vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených osôb,
b/ ak je to možné, uhasiť požiar, ktorý spozoruje, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
c/ pokiaľ požiar nie je schopný uhasiť, je povinný bezodkladne vyhlásiť poplach a ohlásiť vznik požiaru tak, aby hasičská jednotka mohla čo najskôr vykonať potrebné zásahy.
Túto povinnosť má i ten, kto bol o požiari upovedomený osobou, ktorá pre vážne prekážky nemôže urobiť hlásenie sama, alebo ten, kto môže požiar hlásiť rýchlejšie než osoba, ktorá požiar
spozorovala. K hláseniu požiaru sa používajú všetky vhodné prostriedky. Ich držitelia sú povinní dať ich k bezplatnému použitiu, prípadne ich obsluhu. To isté platí o hlásení služobných správ z
miesta zásahu.
Povinnosti uvedené pod písm. a./ - c./ sa primerané vzťahujú na poskytnutie pomoci a pri likvidácii mimoriadnych udalostí.
§ 8
Povinnosti fyzických osôb
1/ Fyzické osoby sú povinné:
a/ zabezpečovať plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami,
b/ vykonávať opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi Mestskej časti Košice - Západ,
c/ počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov, najmä pri používaní tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov, pri skladovaní a používaní horľavých alebo požiarne
nebezpečných látok a pri manipulácií s otvoreným ohňom,
d/ vytvárať v objektoch, ktoré majú vo vlastníctve, alebo v užívaní podmienky na rýchle zdolanie požiaru a na záchranné práce,
e/ umožniť kontrolným skupinám a kontrolným orgánom Mestskej časti Košice - Západ vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch, ktoré majú vo vlastníctve, alebo v užívaní a
odstrániť zistené nedostatky v určenej lehote,
f/ oznámiť bezodkladne Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Košiciach každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, ktoré majú vo vlastníctve, alebo v užívaní,
g/ zabezpečiť pravidelné čistenie komínov, umožniť ich kontrolu odborne spôsobilým osobám, vykonávať odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou
lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína,
h/ udržiavať v čistote nebytové priestory a dodržiavať ďalšie zákonné ustanovenia pre oblasť ochrany pred požiarmi
2/ Občania - fyzické osoby nesmú:
a/ fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
b/ vypaľovať porasty, zakladať oheň na miestach kde by sa mohol rozšíriť, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve
c/ vykonávať činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, na ktoré nemajú osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť.
d/ v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, najmä v jarnom období a období dlhotrvajúceho suchého počasia zakladať otvorené ohne v prírode, najmä v parkoch, lesoparkoch
s výnimkou miest na to určených, vypaľovať trávu a burinu, spaľovať odpad na verejných priestranstvách, v okolí záhradkárskych osád.
§9
Povinnosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb
1/ Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedá jej štatutárny orgán, ktorý zabezpečuje plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi najmä
organizačnými, personálnymi, ekonomickými, výchovnými a inými opatreniami.
2/ Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je povinná najmä:
a/ vykonávať opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi (§ 4 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi), ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi štátneho
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požiarneho dozoru, alebo mestskej časti na odstránenie zistených nedostatkov, vykonávať pravidelnú kontrolu ich plnenia,
b/ zabezpečovať odbornú prípravu a školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi v termínoch určených vykonávacou vyhláškou,
c/ vypracovávať a viesť v súlade so skutočným stavom stanovenú dokumentáciu ochrany pred požiarmi, ustanoviť na zabezpečenie plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi technika
požiarnej ochrany,
d/ ustanoviť protipožiarnu asistenčnú hliadku pri vykonávaní činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a pri organizovaní spoločenských podujatí, na ktorých sa zúčastňuje
väčší počet osôb. Väčší počet osôb je viac ako:
- 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch,
- 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,
- 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,
- 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.
e/ plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi.
3/ Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba nesmie:
a/ vypaľovať porasty, zakladať otvorený oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, vo výnimočných prípadoch určí podmienky pre spaľovanie Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného
zboru v Košiciach, ktoré vydá na spaľovanie písomné povolenie, tým nie sú dotknuté práva a povinnosti iných orgánov,
b/ používať vecné prostriedky a techniku požiarnej ochrany, na ktoré nebol vydaný certifikát a zneužívať ich.
Čl. IV.
TECHNICKÉ, MATERIÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
OCHRANY PRED POŽIARMI V MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE – ZÁPAD
§ 10
Prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov
1/ Zdrojom hasičskej vody v zastavanej časti je mestský vodovod s hasičskými hydrantmi, ktoré sú vybudované na celom rozvode vodovodu v lokalite Mestskej časti Košice – Západ.
2/ Vlastníci, užívatelia a správcovia uvedených vodných zdrojov sú povinní udržiavať tieto v používateľnom stave.
3/ Na odstraňovanie nedostatkov zistených pri zdrojoch požiarnej vody upozorňujú členovia kontrolných skupín, príp. občania Mestskej časti Košice – Západ..
§ 11
Zoznam ohlasovní požiarov pre Mestskú časť Košice - Západ
Ohlasovne požiarov sú zriadené :
1/ Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ
Trieda SNP 39, Košice - sekretariát 1. posch.,

t.č. 7883200,

2/ Hasičská jednotka H a ZZ, Košice, Požiarnická 4,

t.č. 112 , 150 , 7270200

3/ Miesto, adresa a číslo telefónu pohotovostných služieb:
a/Elektrárne Košice, Teslova č.6
b/Vodárne Košice, Čs. odboja č. 5
c/Plynárne Košice, Moldavská č. 12
a/Jednotné telefónne číslo tiesňového volania SOS pre Európu
b/Záchranná zdravotná služba Košice, Rastislavova 43
c/Pohotovostná zdravotná služba Košice, Rastislavova 43
d/Polícia, Košice Moyzesova 19

t.č. 0800102222
t.č. 6427507
t.č. 6221915
4/ Čísla liniek tiesňového volania:
t.č. 112
t.č. 155 , 6222444
t.č. 166
t.č. 158
§ 12
Úlohy ohlasovní požiarov

1/ Ohlasovňa požiarov plní najmä tieto úlohy:
a/prijíma hlásenie o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí,
b/zabezpečuje prenos správ, informácií a požiadaviek súvisiacich s poskytovaním pomoci,
c/vyhlasuje požiarny poplach a vysiela potrebné zložky hasičskej jednotky,
d/zvoláva na pomoc ďalšie zložky integrovaného záchranného systému,
e/zabezpečuje plnenie ďalších súvisiacich úloh.
2/ Pri ohlásení požiaru je žiadúce uviesť :
a/ presné miesto a rozsah požiaru,
b/ o aký požiar ide,
c/ ohrozenie osôb,
d/ prístupové cesty,
e/ meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho
§ 13
Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v Mestskej časti Košice - Západ
Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v Mestskej časti Košice – Západ je spracovaný v dokumente „ Požiarny poplachový plán Mestskej časti Košice- Západ “.
Čl. V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
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§ 14
Povinnosť mlčanlivosti
Osoby poverené plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré vo všeobecnom záujme, alebo v záujme zúčastnených osôb majú
zostať utajené pred nepovolanými osobami. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo po splnení úlohy.
§ 15
Zodpovednosť
1./ Za porušenie tohto požiarneho poriadku právnickými osobami a podnikajúcimi fyzickými osobami je možné uložiť pokutu podľa § 23 ods. 2./ písm. b./ zákona SNR č. 401/1990 Zb.
o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 8./ písm. a./ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2./ Porušenie tohto požiarneho poriadku fyzickými osobami môže byť posudzované ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§ 16
Záverečné ustanovenia
1/ Starosta a zamestnanci Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, zamestnanci štátnej správy, členovia kontrolných skupín, preventivári požiarnej ochrany obce a technik požiarnej
ochrany, fyzické osoby - občania, právnické a podnikajúce fyzické osoby spolu úzko spolupracujú pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy a tohto požiarneho poriadku na úseku ochrany
pred požiarmi na území Mestskej časti Košice – Západ.
2/ Ďalšie povinnosti právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb týkajúce sa oblasti ochrany pred požiarmi sú upravené zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.
3/ Zmeny a doplnky tohto požiarneho poriadku schvaľuje Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ .
4/ Tento požiarny poriadok schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Západ na svojom zasadnutí konanom dňa 24. 02. 2004 uzn. č. 99 – 24/2 - 2004
5/ Tento požiarny poriadok nadobúda účinnosť dňom 19. 03. 2004
V Košiciach 04. 03. 2004
PhDr. Pavol Mutafov
v.r.
starosta Mestskej časti Košice - Západ

file:////informatik/company/----%20PODKLADY%20PRE%20WEB%20----/WEB_STRANKA/vzn_poziar.htm (4 z 4) [22. 12. 2008 11:37:48]

