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       Mesto Nové Mesto nad Váhom  v zmysle § 23 zákona NR SR číslo 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR číslo 
121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a Požiarneho 
poriadku mesta, schváleného mestským zastupiteľstvom zo dňa 22.2.2005 
uznesením číslo 267/2005 – MsZ vykonáva už jedenásty rok zverený výkon štátnej 
správy na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu :  preventívnych protipožiarnych 
kontrol, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie požiarnych nedostatkov, ktoré 
môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku, kontroluje 
plnenie týchto opatrení a rozhoduje o vylúčenie veci z používania. 
       Zabezpečuje sa výkonom v územnom obvode mesta, v objektoch právnických 
osôb a  fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor 
okresné riaditeľstvo HaZZ a v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch 
okrem bytov a iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb. 
Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch na území mesta sa vykonávajú 
najmenej raz za päť rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných 
stavieb si nevyžaduje kratšiu lehotu.  
       Za týmto účelom mestské zastupiteľstvo schválilo „Zoznam subjektov pre výkon 
preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2017“. Do výkonu preventívnych 
protipožiarnych kontrol boli zaradené právnické osoby a  fyzické osoby - podnikatelia 
v počte 74, u ktorých sú splnené základné legislatívne podmienky. Do plánu boli  
zaradené  objekty s rôznym charakterom ich predmetu činnosti predajom tovaru 
(obchody a služby), reštauračné a pohostinské zariadenia, subjekty s priemyselnou 
výrobou, lekárne a neštátne zdravotnícke zariadenia na území mesta a fyzické osoby 
a vlastníci nehnuteľností, ktorí prenajímajú nehnuteľností. 
       Koordinátorom zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred 
požiarmi je preventivár požiarnej ochrany mesta , ktorý  organizačne a metodicky 
riadil  a zabezpečoval celý priebeh zvereného výkonu štátnej správy. 
      Primátor mesta ustanovil v zmysle § 24 odst.2) citovaného zákona kontrolné 
skupiny mesta (v zložení vedúci a člen), v roku 2017 vykonávala preventívne 
protipožiarne kontroly jedna kontrolná skupina mesta, ktorá vykonávala priamy výkon  
v kontrolovaných subjektoch. V zmysle požiarneho poriadku mesta, kontrolná 
skupina mesta mala oprávnenie vstupovať do  kontrolovaných objektov za účelom 
výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol, s cieľom vykonať potrebné zistenia 
a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a súčinnosť  
štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov v kontrolovaných subjektoch 
v oblasti ochrany pred požiarmi.  
     Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol, bolo preveriť stav zabezpečovania 
ochrany pred požiarmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 
a požiarneho poriadku mesta a to najmä na : dokumentáciu týkajúcu sa ochrany pred 
požiarmi, aktualizácia dokumentácie OPP ,vykonávanie školenia zamestnancom 
a vedúcim zamestnancom z oblasti OPP, skladovanie horľavých látok ,stav 
prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav 
únikových ciest a ich označenie, vybavenie objektov požiarnotechnickými 
zariadeniami a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi, umiestnenie 
a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov. 
Zabezpečovanie odborných prehliadok a odborných skúšok- revízií vyhradených 
technických zariadení elektrických, zariadení pred účinkami atmosferickej a statickej 
elektriny, revízie a kontroly elektrických spotrebičov. 
    Súčasťou bolo tiež oboznamovanie vlastníkov objektov s požiadavkami na 
ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci. 

      V roku 2017 (v období od marca do konca kalendárneho roka) bolo v súlade so 
schváleným ročným plánom vykonaných 74 preventívnych protipožiarnych kontrol. 



Kontrolná skupina mesta pri výkone upozorňovala štatutárnych zástupcov 
kontrolovaných subjektov na zistené nedostatky a požadovali ich odstránenie bez 
zbytočného odkladu a na tieto účely im poskytovali potrebné informácie 
a vysvetlenia. Pri výkone bolo zistených 204 požiarnych nedostatkov (viď príloha 
číslo 2 ), ktoré v čase vykonávania kontroly neboli bezodkladne odstránené 
a niektoré z nich by svojim charakterom  viedli k vzniku požiaru alebo sťaženiu 
záchrany osôb, ktoré sú podrobne uvedené v jednotlivých zápisniciach 
z preventívnych protipožiarnych kontrol. Najviac porušení  zo zistených požiarnych 
nedostatkov sa týkalo nedostatkov technického charakteru vyhradených technických 
zariadení budov – revízií, plnenia povinnosti z novely zákona o ochrane pred 
požiarmi a to : zabezpečiť vypracovanie dokumentácie – z oblasti ochrany pred 
požiarmi, potom nasledovalo neplnenie povinností vyplývajúcich pre právnické osoby 
a podnikajúce fyzické osoby v zmysle § 4 a 5 zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. 
v znení v znení neskorších predpisov. Nedostatky organizačného charakteru 
spočívali hlavne v tom, že dokumentácia ochrany pred požiarmi nebola spracovaná, 
vedená a aktualizovaná v súlade so skutkovým stavom, nebola vykonaná 
aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi, nevykonávanie preventívnych 
protipožiarnych prehliadok, ako aj školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 
kontrolovaného subjektu z problematiky ochrany pred požiarmi neboli vykonané 
v určených termínoch. Všetky právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú 
povinní zabezpečovať protipožiarne prehliadky odborne spôsobilými osobami 
(technikmi požiarnej ochrany alebo špecialistami požiarnej ochrany) a v určených 
lehotách odstraňovať zistené nedostatky.     

    Z poznatkov zvereného výkonu štátneho požiarneho dozoru tiež vyplýva, že 
väčšia časť zistených požiarnych nedostatkov sú nedostatky technického charakteru, 
najmä pokiaľ ide o zabezpečovanie v stanovených  intervaloch revízie vyhradených 
elektrických zariadení, zariadení pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny, 
revízií a kontrol elektrických zariadení a  spotrebičov, nezabezpečovanie objektov 
požiarnotechnickými prostriedkami, nezabezpečené a nevykonávanie kontrol 
a čistenie komínov, na ktoré sú napojené jednotlivé typy spotrebičov. Najväčší počet 
nedostatkov bol, že zamestnávatelia nezabezpečili školenie zamestnancom 
a vedúcim zamestnancom z oblasti ochrany pred požiarmi a nebola aktualizovaná 
dokumentácia OPP.     
     Uvedené požiarne nedostatky, ktoré nebolo možno odstrániť bez zbytočného 
odkladu, kontrolné skupiny mesta prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany 
oznamovali mestu, ktoré 32 rozhodnutiami uložilo lehoty na odstránenie zistených 
nedostatkov. Ani jeden kontrolovaný subjekt nepodal v stanovenej lehote proti 
rozhodnutiu odvolanie. 
     Z celkového počtu vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol v 42 
subjektoch neboli zistené žiadne požiarne nedostatky, z dôvodu novelizácie zákona 
ochrany pred požiarmi a vykonávajúcej vyhlášky o požiarnej prevencii. 
     Pri výkone kontrol neboli zistené žiadne veci ani prevádzky, ktoré by vyvolávali 
bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z tohto dôvodu nebolo potrebné , 
aby mesto rozhodlo o vylúčení veci z používania a zastavenia prevádzky.   
    Podľa stanovenej lehoty odstránenia požiarnych nedostatkov bolo vykonaných 27 
následných preventívnych protipožiarnych kontrol, ktorých cieľom bolo preveriť 
splnenie nápravných opatrení z oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré boli 
kontrolovaným subjektom uložené primátorom mesta. Zo záveru následných 
preventívnych protipožiarnych kontrol možno konštatovať, že boli odstránené všetky 
požiarne nedostatky. 
Prílohou číslo 3 je Prehľad požiarovosti za rok 2017 v katastrálnom území Nové 
Mesto nad Váhom, vypracovaný OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom. Za uvedené 



obdobie vzniklo 40 požiarov, vyčíslená škoda 66 490 € uchránené hodnoty vyčíslené 
v čiastke 765 01 €. Pri požiaroch a hasebných zásahoch počas roka 2017 v k.ú. 
Nové Mesto nad Váhom došlo k zraneniu jednej osoby, nebolo zaznamenané žiadne 
úmrtie osôb v súvislosti s požiarom.   
    Záverom možno konštatovať, že stav z pohľadu plnenia povinností na úseku 
ochrany pred požiarmi u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v zmysle 
platných právnych predpisov sa dáva do povedomia ich štatutárnych zástupcov ( 
majiteľov), čo nasvedčuje na počet kontrol a zistených požiarnych nedostatkov 
a najmä výrazný počet kontrolovaných subjektov aj v roku 2017, kde neboli zistené 
žiadne požiarne nedostatky. Aj v tomto roku sa  zaraďujú do plánu kontrolnej činnosti 
subjekty, v ktorých bola vykonaná preventívna protipožiarna kontrola pred piatimi 
rokmi (t.j. z roka 2013 – periodická lehota stanovená zákonom), kde sa zhodnotí, či 
plnenie v oblasti ochrany pred požiarmi je zabezpečované preventívne - trvalo alebo 
len jednorázovo – pred vykonaním našej kontroly. 
 
    Koncom kalendárneho roka 2017 bola vykonaná štátnym požiarnym dozorom – 
Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom 
komplexná kontrola obce – mesta, vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na 
úseku ochrany pred požiarmi podľa § 25 ods.1 písm. h) zákona NR SR číslo 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
     Účelom komplexnej kontroly obce – mesta bolo v súlade s § 25 ods.1 písm. h) 
citovaného zákona preveriť plnenie úloh obce – mesta vo veciach zvereného výkonu 
štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 23 cit. zákona. Preverením 
písomnej dokumentácie (t.j. požiarny poriadok, situačný plán mesta, zoznam 
subjektov v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly, dokumentácie 
z uvedených kontrol, ustanovenie kontrolných skupín mesta a ich školenie)     
a činnosti referátu preventivára požiarnej ochrany mesta. Záverom z uvedenej 
komplexnej kontroly obce – mesta štátny požiarny dozor konštatoval, že neboli           
zistené žiadne nedostatky a mesto si v plnom rozsahu vykonáva zákonnú povinnosť 
vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi  
(viď príloha číslo 4 - zápisnica z kontroly zo dňa 13.12.2017).   
 

Príloha č.1 

 
P.č. Druh Počet 

rok 2017 

1. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2017 1

74 

2. Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol v roku 2017 1

74 

3. Počet vykonaných následných preventívnych protipožiarnych kontrol 7

27 

4. Presun na rok 2018 – následných preventívnych protipožiarnych kontrol 5

32 

5. Počet rozhodnutí, ktorým boli uložené opatrenia 3

32 

6. Počet kontrolovaných subjektov, kde neboli zistené žiadne nedostatky 

 

4

42 

7. Počet zistených požiarnych nedostatkov, ktoré neboli počas kontroly 

odstránené 

2

204 

8. Počet vylúčených vecí, ktoré bezprostredne vyvolávali vznik požiaru 0

0 
 



Príloha č.2  
Prehľad  zistených požiarnych nedostatkov pri výkone 

preventívnych protipožiarnych kontrol v roku 2017. 
 

P.č. Druh požiarneho nedostatku Počet 

1. Zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich pre právnickú osobu(  fyzickú 
osobu - podnikateľa) v kontrolovanom objekte v oblasti ochrany pred požiarmi 
v zmysle § 4 a § 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov. 

8 

2. Predložiť platný doklad o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany v 
zmysle § 4 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov. 

2 

3. Určiť zodpovednú osobu za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi 
v zmysle § 6 odst.1 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 

1 

4. Doplniť v dokumentácii ochrany pred požiarmi – meno a priezvisko osoby, ktorá 
dokumentáciu vypracovala s uvedením dátumu vyhotovenia v zmysle vyhl. MV 
SR číslo 121/2002 Z.z v znení neskorších predpisov.  

1 

5. Ukladať dokumentáciu ochrany pred požiarmi na dostupnom mieste, tak aby 
bola v prípade potreby k dispozícií v zmysle vyhl. MV SR č.121/2002   

6 

6. Vykonávať v určených objektoch preventívne protipožiarne prehliadky 
v stanovených lehotách v zmysle §4 písm. a/ zákona  NR SR č. 314/2001 Z.z. a 
§ 14 písm. a/ vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov  

6 

7. Zabezpečiť postup na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom 
čase v zmysle § 11ods. 1 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 
v znení neskorších predpisov.  

1 

8. Vypracovať potrebnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi – požiarny 
evakuačný plán a grafické vyznačenie evakuačných ciest a umiestniť ju na 
viditeľnom mieste v objekte prevádzky v zmysle § 24 písm. d) a § 28 odst.3 
.vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. 

9 

9. Vykonať porovnanie skutočného stavu a aktualizáciu dokumentácie ochrany 
pred požiarmi v zmysle § 14 odst.2 písm. b) vyhl. 121/2002 Z.z. o požiarnej 
prevencii v znení neskorších predpisov. 

8 

10. Aktualizovať požiarno-poplachové smernice  - adresy a telefónne čísla 
pohotovostných služieb v zmysle § 27 odst.2 písm. d) vyhl.MV SR č. 121/2002 
Z.z. o požiarnej prevencii.  

16 

11. Označiť na viditeľnom mieste  OHLASOVŇA POŽIAROV v zmysle § 15 odst.2 
vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. 

1 

12. Umiestniť v ohlasovni požiarov potrebnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi 
v zmysle § 15 odst.3 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov. 

1 

13. Predkladať požiarnu knihu štatutárnemu orgánu v stanovených lehotách 
v zmysle § 29 ods.4 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 

3 

14. Označiť pracovisko, kde sa nachádzajú horľavé kvapaliny značkou „Zákaz 
fajčenia a vstupu s otvoreným ohňom“ a miesto skladovania požiarnych obalov 
označiť nápisom „Prázdne obaly“ v zmysle § 4 písm. p) zákona NR SR číslo 
314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 30 ods. 2 a § 9 písm. d) vyhl. 
MV SR číslo 96/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov  

1 

15. Vykonávať cvičný požiarny poplach v zmysle vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. 
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

2 

16. Vykonať školenie v oblasti ochrany pred požiarmi vedúcim zamestnancom a 
zamestnancom kontrolovaného subjektu v zmysle § 4 písm. e) zákona NR SR 
č. 314/2001 Z.z.  

19 

17.  Označiť  v objekte umiestnené rozvodné skrine príslušným piktogramom  
v zmysle § 4 písm. g) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v nadväznosti na bod 3.1 
prílohy č. 2 NV SR č. 387/2006 Z.z. 

1 

18. Vykonávať pravidelnú kontrolu požiarneho uzáveru – požiarnych dverí v rámci 
stanovenej lehoty výkonu preventívnych protipožiarnych prehliadok  v zmysle § 
4 písm. i) zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 
7 ods. 2 vyhl. MV SR číslo 487/2008 Z.z.. 

4 

19. Zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky 
elektrického zariadenia a protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí 
v zmysle  vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. .   

10 



20. Zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu z revízii a kontrol elektrických 
spotrebičov počas ich používania v zmysle STN 331610, 331600 a § 4 odst.5 
vyhl. MPSAVaR č. 508/2009 Z.z. 

10 

21. Vypracovať komisionálne protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí 
na podmienky objektu v zmysle STN 33 0300 a § 4 odst.5 vyhl. MPSVaR č. 
508/2009 Z.z. 

10 

22. Zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky 
elektrického zariadenia a protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí, 
zariadenia na ochranu pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny a 
z revízii a kontrol elektrických spotrebičov počas ich používania v zmysle § 4 
odst.5 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.   

6 

23. Zabezpečiť kontrolu a čistenie komínov v zmysle vyhlášky  MV SR č. 401/2007 
Z.z. a komín označiť štítkom  

3 

24. Zabezpečiť kontrolu hadicového zariadenia v zmysle § 13 – 15 vyhl. MV SR č. 
699/2004 Z.z. 

4 

25. Predložiť doklad  o kontrole a vykonaní tlakovej skúšky tesnosti hadicového 
zariadenia v zmysle § 14-15 vyhl. MV SR číslo 699/2004 Z.z. 

4 

26. Zabezpečiť objekt prevádzky požiarnotechnickými zariadeniami v zmysle § 5 
odst. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v nadväznosti na vyhl. MV SR č. 
719/2002 Z.z.  

2 

27. Umiestniť prenosný hasiaci prístroj na stanovišti /PHP/ na zvislej stavebnej 
konštrukcii rukoväťou HP vo výške najviac 1,5 m nad podlahou v zmysle § 18 
ods.11 vyhl. MV SR číslo 719/2002 Z.z. 

2 

28. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu prenosných hasiacich prístrojov v zmysle § 21 – 
22 vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z. 

11 

29. Zabezpečiť doklad o vykonaní tlakovej skúšky prenosných hasiacich prístrojov 
v zmysle § 19 ods.6 vyhl. MV SR číslo. 719/2002 Z.z. 

9 

30. Zabezpečiť potvrdenie o vykonaní kontroly  prenosných hasiacich prístrojov 
v zmysle § 21 odst.2 vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.  

9 

31. Zabezpečiť doklad – osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na výkon 
kontroly hasiacich prístrojov v zmysle § 11 ods.8 záko na NR SR číslo 
314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov 

9 

32. Stanovište prenosného hasiaceho prístroja, na ktorom je umiestnený hasiaci 
prístroj označiť značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj v zmysle § 18 
odst.6 vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z. 

2 

33. Označiť požiarny uzáver, zabezpečiť ho uzatváracím zariadením a zabezpečiť 
potrebné doklady o kontrole požiarnych uzáverov v zmysle  vyhl. MV SR číslo 
478/2008 Z.z.  

2 

34. Zabezpečiť dokumentáciu z EPS, ktorá je umiestnená v objekte v zmysle vyhl. 
MV SR číslo 726/2002 Z.z. 

2 

35. Označiť obal na horľavé kvapaliny triedou z nebezpečnosti v zmysle § 7 vyhl. 
MV SR číslo 96/2004 Z.z.  

1 

36. Označiť objekt únikové východy a značenia v zmysle § 5 písm b/ zákona NR 
SR číslo 314/2001 Z.z v a NV SR číslo 387/2006 Z.z.  

3 

37. Zabezpečiť ochranné kryty na stropných svietidlách v priestoroch objektu 
v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. 

1 

38. Zabezpečiť bezpečný prístup k palivovým spotrebičom a zabezpečiť ochranný 
kryt na plynový spotrebič v zmysle § 22 vyhl. MV SR č. 95/2004 Z.z. 

3 

39. Zabezpečiť u plynového zariadenia odstupovú vzdialenosť od horľavých látok 
v zmysle §4 ods.4 a § 13 odst.9 vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z. 

1 

40. Vykonávať preventívne preventívne prehliadky osobou s odbornou 
spôsobilosťou – technikom požiarnej ochrany a zapisovať ich výkon do 
požiarnej knihy v zmysle § 14 odst. 1 písm. c) vyhl. MV SR číslo 121/2002 Z.z. 
v znení neskorších predpisov   

3 

41. Predložiť dokumentácia OPP – požiarnu identifikačnú kartu v zmysle  
v zmysle § 4 písm. f) zákona  NR SR č. 314/2001 Z.z. a § 25 vyhl. MV SR č. 
121/2002 z.z. v znení neskorších predpisov 
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 Celkový počet zistených požiarnych nedostatkov: 204 

 

 

 


